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 موه ام ريغ ال هنا نا

 مهن ام اوريني قح

 ١ 6 يئيرش نأرق > ا

 ةنرصمز عا لمي شرع يطع
 نيييدشالب |





 "كاع مه طلاسم

 هئايبناو هلسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هثالا ىلع هلل دجلا
 ثلسرأ ىلا ىلئاسر عمجأ نأ ىناوخا ضمد ىنم بلط دقق دملو

 ءارغلا  مارعألا » ةدبرج ىلإ ىضاملا سطسغأ رهش ىف ابروأ نم اهب
 هذه مل كاش مهبط تيبلف . « اينابسا ىف ةلوج » ناونمل ام”رشنف
 لك ىلإ تفضأو . اهتدث اف هب لكن ام لئاسرلا هذه ىلع تدز دقو ةياعرلا

 لكن عأدعتبم اهم صلختست ىتلا ةظعلا عماهخيرات ىف حسفت ةلك ةلاسر

 0 ف .ةفلابمأ دح ىلإ فرطتلاب ةيموقلا وأ ةينيدلا ةفطاعلا قروي ام

 راثآلا كلن روص ضعيل اموسر اهلا تفضأ ةدئافلا ةدايزلو .دنت وأ

 اينابسأل ىفارتجروصم كلذكو . سلدن ألا ف برعلا ابككص زيتا ةليملا
 . ينرعلا حتنفلا اهيلا لصو ىتلادالبلا مقاوم نمضتت اسنرفو لاغتروبلاو
 برملا دهمل دالبلا ءامسأ نم اهمدرو امل رجوم سوماعب ىلئاسر تليذ مث

 كماجب عفن ل نأ لوثسلا هللاو . ةيسذ رفلا ءامسألا نم نآلا ابلباع امو

 يونتبلا بييل دمع



 ديهع

 . ةراضحلاب اهنم ةوادبلاب هبشأ امل برعلا حتف لبق ايئابسا ةلاح تناك
 ممرمع لاوط اوناك لب اهب نوركّذي ةميدق ةيندم ابلهأل خعراتلا لمي لو
 .اوناكامو . طوقونييجاطر قو نانوبو نامورو نييقينيف نم نيحنأفلل ةممط

 مدالب نداعم نم هنوجرختسي اوناك ام الا ةأيملا بابسأ نم ائيش نوفرمي
 ىتح « مدالبل ةلتحلا ملا راح نم مهتاسكو مهئاذغ ةدام هب نولدبتسيف

 نع نوعفاديو مهحالس نولمحت اوذخاف ةبلغتملا لودلا رصنع مهيف لخد
 نيب شيمت تناكناو ىهو ةيبرح اهناب ترهسشا ةمأ اوحبصأو مهتزوح
 نرقلا رخاوأ ىلا ةيحمهلا ةنوشخ ىف نيقراغ ابلهأ تاك ىرقلا ناكرأ
 لئاوأ ىف طوقلا اهركح ىتلا ةدملا ىفالا ةئثق اينايسال مقت ملو . داليملل عنارلا
 اهيلا سسقلا ةورو رثكو ةينارصنلا اهلاخد املو . حيسملا سماخلا نرقلا

 ىف رمتئم ىلا ةيئارصنلا ةقراطب سمالا نرقلا رخاوأ ىف دراكير كلل امد

 ةسينكب لفتحا مث نمو . ىكيلوثاكلا بهذملا قنتعا هرأ ىلعو ةلطيلط
 ةيبهذلا ىناوألا نم ريثكب ةيهاز ةينغ تحبصأ ىتح هموقو وه ةلطيلط
 مهئاليتسا دعب برعلا اهذخأ ىتلا ةعيدبلا ةئيقلا ةدئاما كلت اهنم تناك ىلا

 متانغلا عم ىومألا ديلولا ىلإ ريصن نب ىموم اهمدقو ةنيدملا هذه ىلع
 : مستفلا دعب قشمد ىلع اهب دفو ىتلا

 ىخرّوم ضعبل ىري نأ نم الجخ ارئاح انوهبم لسقلا فقي انهو
 قبطتتال الاوقأ اينايسال ميدقلا خعيراتلاب لصتتت ىتلا راثآلا ضعن ىف برعلا
 نأ ديريام دنع مهضمب اهداتعا "”ريطاسأ ىه لب ركفالو لقع ىلع

 )١( هيلع قيلعق ريغ نم بيطلا حفت ىف ءاج ام ائيش راصتخاب كا ركذن :



 اونوكيي نأ دب الو . ديمبلا ىضلملا نط ىف هخيرات لغلخت ءىت ىلع ملكتي

 خيراو . اهل مهحتف دعب دالبلا تاكس نع ريطاسألا هذه اوذخأ دق

 نوكلوا تافارملا هذه لاثمأ نم ريثكي نوحشم مهسفتأ نابسالا

 اهريغ ىف الو اهيف ملوقع اونكحي نأ اوءاسثب مل لقنلا ىلع ءانمأ برعلا
 كيلا دبع نب ديلولا ىلا ريصت نبا ابمدقو ةطيلط ىف قراط اهدحو لأ ةدئالا نأ ركذ -الوأ

 نايرب كلللا عم ةلطيلط ىلأ تلصو اهناو . مالسلا هيلع املس انديسل تناك ىوم'الا ةفيلخلا

 نم هبيصن ىف ةدئاملا هذه تعقوو . ينل لل ل ءا دق ناكو

 5 ؟ سدفلا ةنيدم اههذخأ دمب_متانغلا 1
 ةلطيلط ىلا اينأ امهلع هللا تاولص ىسيع انثديسو نايلس اديس نأ ْن ما ذ ام -اناب

 ؟ امهتايح ىف
 اينابسأ نيب ام لصي اًزرب همضوم ناك « قاقزلا قيضم نأ » ن "نم هللأ هحاس هركذ ام -ًاهلاج

 انايسأ لهأ هل ىتشا ؟ ةبجلا هذه ىلا نينرفلا وذ ردتكسالا رضح املف . برغملا دالبو
 رحبلا هايع طيمملا هايم تلصقا كلذب و ناسألا اذه ليزأف رمأف مهللع برغملا لعأ ىدعت نم
 . هلاوزو ناسألا دوحو ةهج نم حيمس لوقلا اذهو . « نيدلبلا نيب ام تلصنق شيبأالا

 6 هضرأ هل تكدتا مظع ىتاكرب بارطضا بقع ةعيبطلا دب وه هلازأ ىذلا نكلو

 , ىلا روفسوبلا قيضم نآلا اهتاكمو . ةناتسأالاو لوضان الا نيب ىلأ ضرأألا هل تكدتا

 ايسآ نيب لصف ىذلا بدنلا بإب زاغوب ىف لالا كلذكو . لينردلاب دوسالا رحبلا لصو
 دوجو لبق هلك كلذو . اكيرمأو ايسأ ىلام نيب لصق ىذلا ترهب قيضمو ايقيرفأو

 رذتوه ىرسو.لا رابطلا نأ لوقت ةيسانملا هذهبو  ناسنالا دوو لبق نوكي دقو جيراتلا

 هثيدح ىق لاق ١915 ةئس ريمسيد 4 ةعجلا موي ةرهاتلا ىلا هتراط لع لصو ىذلا
 ىذلا زحو ةيرظن نم ققحدأل ةيقيرفأ طساوأ ىلا رفسلا ديري هنأ ءارغلا مارهأالا بتاكتمل »و

 هبونج هيف لصقلب نمز ىنأيس هنأو ضعبب ايضعب الصتم تناك ايلك تاراقلا نأب لوقي

 رثم ه٠ ٠ هعافترا غلبي ىذلا ايتيك ليج نم ءىدتيت ىلا ةفطنملا ف نيقصن ىلا ةيقيرفأ

 نم هب طيح ناك الل ةبيجع ةيصاخ هل ت تناك سداقب ناك ىذلا منملا نأ نم هركذ ام ابار

 شيب 'الا رحبلا ىلا طيح رحبلا نم حايرلا رورم متع ناك هتاو اهملع ىنب ىلا تامسلطلا
 ةلطيلط ق هب صاخ تيب ىق ةضقلا نم قودنص ى طوضوم نأك تايسلطلا هذه حاتفم ناو
 . هحتفت تيبلا اذه يف ام ىلع عالطالا بح هقاس قيرذل نمز ناك اماف  دحأ هحتفي ال

 هذه كلييس » اهيلع ايوتكم برعلا ةروص ىلع ليئاع هيف دجوف هب ىذلا قودتصلا حتفو
 لخدو تامسلطلا لمع لطب قودنصلا حتفيو لاق مث 6 ةروصلا هذه ىلع موق دالبلا
 !!! انابسا برعلا

 لاق هي اصاخ اياب هتمدقم ىف نودلخ نبا دقع دقو . معأالا ف يدق تالطلاو رحسلاب لوقلاو
 ةزجممتناكاذطو . ةقئان قاوسأ مالسلا هيلع.ىسوم ةثمب نامز رصمو لباب ىف رحسلل ناكو » هيف
 ةلاد دهاوش رضم دعيصي ىلاربلا ىف كلذ راثآ نم قيو هيف نوفانتيو نوعديام سنج نم ىموم



 هد عادل

 هيف اليلع ايس مالسالا لبق مبسفأ مهخمرات ىرت كلذل . ليبقلا اذه نم

 ىرت امبرو . اهروطس نوب خعراتلا ةقيقح ”لضن ىتلا ريطاسأألا نم ريثك
 ىرت كناف فيرشلا رهزأألا ف ىح هذه انمايأ ىف ابسفت ةنامألا هذه

 نولازي ال طالغأ اهنأ مداقتعا ىلعو نيفلؤملا تاطاغ نومرتحم دق هلهأ

 .لقنلا ف مهتامأب اظافتح ا اهوحلصي نأ نوديريالو مهبتكى رمان وكرتي
 موقي ثيحب سلدن الل خيرات ىلع برعال ملطأ مل نإ لاح لك لعو

 نواقتقي مهخرؤم ن ال كلذ ءبس اهخران ىلع عالطالا ديرب نم ةجاحي
 نمو بدألا نم ءىشث ىلا خمراتلا نم ءىل نمو ىرخأ ىلا ةءاور نم

 وأ قارعلا ءىث ىلا سادنالا ىف ءىث نمو بناكل رثن ىلا مضانل رعش

 ىلع هنم علطإ نأ ديرب ىذلا هل بعتي امم ثيدحلا قايس هيلا رجع رصم ق

 وهو بيطلا فن باتك ىلع ةرظن قات نأ كبسحو . هصوصخ ىف ءىش
 نم هتيأر ام ريخو « كلذ ةقيقح لمتل سلدنألا خيران ىف باتك ربك أ
 فو . نودلخنبال ناك ام وه سلدن الاب ةصاخ ةماعلا خيراوتلا تاياور

 رحاسلا جاتميال رحسلا نا وهف تايسلطلاو رحسلا نب مدنع ةقرغتلا امأو . لاق نأ ىلا ؟ كلذ ىلع
 صاوخو دادعأالا رارسأو ؟ بكاوكلا تايتاحورب نيمتسي تايلطلا بحاصو . نيمم ىلا هيف

 داحنا رحسلا : نولوقيو . نومجتلا لوقي اك رصانعلا ملاع ىف ةرثؤلا كلفلا ءاضوأو ؟ تادوجولا
 رحسلا نيب قرغت ملف ةميرسلا امأو لاق نأ ىلا ؟ مسجب حور داحتا ملطلاو . حورب حور
 نب ةللسم نا بالا اذه ىف نوبلخ نيا رك ذو « اروظح ًادحاو اياب هلك هتلمجو تاملطلاو

 هايس ىذلا هباك ىف اهيفهو اهتك صحت تايرحسلاو ميلاعتلا ىف ىلدتالا لعأ مامأ ىطيرجملا دحأ

 . «مدعي ملا اذه ىف دحأ بتكي و . ) ميكحلا ةياغ)

 اهنم تلقتتا اهنا دب الو سلادن'الا ىف يبك ل جم ا ناك تايسلطلاو رحسلا نأ ىرت اذه نمو

 ةمئاش رصم يف كاذب مهترهشو . نآلا ىلا اهب لغتشي نم اهلهأ نم لازي الو برغل دالب ىلإ
 هتيتك" ام ءارقلا رك ذي تايسطلا رمأ ىق رصم ىلاريب نودلَح نبا داهعتسا ةبسانعو . ةعئاذ

 ريق فك دعب نوقرائراك دروللا ةاقو نيح نينتس ذنم اهنم ةيزيطتالا ًاصوصخو ابروأ 0

 هتوم ناك له نولءاستي اوناكو اهسق ةربقللا ىف ةيابذ وأ ةضوعب ةصرق رثأ لع نومآ خنع ت

 تناك ىلا مذيواعتو مافي كلملا اذه نفد ءانثأ ةتيكلا ايكراب ىلا ةربقملا تيب ل < اناا



 مدس يبا

 2 ةميق ةرصتخم تارذش  ىمقألا برغللا خيرات ىف ءاصقتسالا » باتك

 تاعوبطللا نمو. برغم ا خيرات اهتقالع بسح ىلع كانهو انه هيف تركذ

 . ىلع درك دم ذاتسالل سلدن الاي ةلحر نع لو ألا ناهق نارصتخم ةديدجلا
 .نانع هللا دبع دم ذاتس الل سلدن الاب نييومألل خيرات ىتاثلاو

 ةيندللا نم ءىث اهلا برعلا لوخد لبق نابسالل ناكدق ةلججا فو
 حاستكا رثأ ىلع ىطسولا ةبروا ىف ةمئاش ةيندملا هذه تناكو ةيطوقلا

 جمدنا دقو . داليملل سماحلتا نرقلا لئاوأ ىف ةينامورلا ةلودلل طوقلا

 مهتنئدم تلصتاو اهتفل ىف مهلتل تينفو اهوحتف يتلا دالبلا ىف طوقلا
 رشع ثلاثلا ترقلا ىفالا اهب اصاخ انفامل منرفالا عض لو اهتيندعب
 امأ . ايناملاب اينولوك ةسيئك وه ايرواب ئفلا اذهل 5 مدقأو داليملل
 بيلق هاني ىذلا لايروكسالا ريد وه اهبف رثأ مظعأو منض أف اينايسا

 دعل نوييرو الا مضوو . رشع سداسلا نرقال ىناثلا فصنلا ىف ىناثلا
 كاسوم لكما هوعم هب اصاخ انف ليج ةيلدنالا ”ىبرعلا ءانبلل كلذ

 . ءارجلا روصق نم صوصللا ىلع هوذخأ ( ة3الا8 زاخات# كونت )

 ( سيلوي و يله ) ةديدجلا رصم ةينبأ تاهجو ضعب ىف هنم ًاًقيش ىرتو
 . ريك الا اهقدنف ىفامسالو

 ىرثاالا ملاعلا كلذ توم دمب ةركفلا هذهمثدنع تيوق دقو . ابحتف ىلع ٌقرجي نم ةنما لوح رودت
 . ةيلاتلا ةندلا ىف ةريقملا هنمل هترايز بقع ىنرفلا

 وأ لقرحل انابسأ ىلع مهتالينسا دنع نامورلا اهبف هماقأ دقق سداقب ناك ىذلا لاثكلا امأ
 ريلا ق نيرفاسملا ىءاحو .اهودع نم داللا ىماحو عرزلا هلآ دنع وهو مهتما دحأ وهو ليقرع
 اذه نمو برغلا دالب ىف اهم نيبيرقلا اهئادعأ نم اهيمحبل ةنيدلا هذه ىف هوماقأ دقو .رحبلاو

 . اهبلع قيلعت ريثب اهورك ذف برملا ىلا مهم تلقتتاو نابسالا ناهذأ ىف ةفارحلا كلت تسسجم
 راث قح سداقب .لاثكلا اذه لاز امو هسفن دنع نم اهلمجو اهيلع دازف اهيف مهضسي عسوت اعرو
 : اثيش دجي ملف همدهو الام هتحت نأ نظف رحبلا دئاق ىبع نب ىلع



 ا

 اهيلا اوزاج امل مهناف اينابسا ىلا برعلا عم نفلا اذه لصأ لخد دقو

 نينسلا ىف حتفلا ةكرحن نم اوغرف املو . قرمشلا ةيندم ضعن مبعم اولقن
 دييشتو « رودلا طيطخت ىف اوذخأ سلدنأالا ىلا عزاوج رم ىلوألا

 «ناجلختا قشو « رطانقلا ءانبو «روسملا ةماقاو : عرتلا رفحو ءروصقلا

 نماودروتساو . عرضلا تاوذ ةيبرتب ةيانعلاو عرزال ىضارألا ةئيهتو

 ةراق قدوجو هل نكي ملام تاتاينلاو راحشأالا نم ًاريثك ماشلاو رصم

 تذخأو « مهناطلس لكلب اوخانأو « مهنارحي اوبرض اذا ىتح . ايروأ

 فاران د داليلا ىحاون نم ةيحأن لك ىف رجفتت دما حا

 نوئفاكي اوناكو«نوتفلا لكاي أيه دييشناو مولعلا شنب اومتها مهم مموؤش عيمج

 ةافاكم ىف نونلابيو ابفافآ ىف رهظ نم لك نوزيحيو اهيف زرب نم لك

 تفشكتو «ةقلأتم ةراضحملا ةقلطم ةوادب نم دالبلا لاح ريغتف « نيفلؤلا

 نافرعلا نم سومم* نع ةلاهجلا بحس نم اهيف فئاكتر ناك امم اهوامس

 ةيعازوةيطو ةيفد نم ةقتماململا دا اعماوجأ أل ابك الفأ ريت
 « عئار منو « عماج بدأ نم كلذ ريغو « ةيوايميكو ةيعيبطو ةيفسلفو

 ناكو . ةيلاملا مهتيتدم نم ًاريثك ائبش هيلع اونب ئرفالل ةدام ناك امم
 ءاحل اليصحتو مولعلا هذه ًامايتها سانلا ةمدقم ىف موارمُأو برملا كوام

 وأ مهسقتأ اوري نأ نوديربال ميكلم ءابعأب مهلخش عم اوناك دقل ىتح

 مهسلاج تناكو . ةعانصو ةنهم مولعلا كلتب لغتشا نم لقأ نيلثلا غارب

 نم مهغارف تقو ىف ميلع ءابلبلا اق نورطاخي ةيملع ةيدنأب ءىش هبشأ

 نم ريثك ىف نولقنتي موهلو مهسنأ سلاج ىف اوناك لب « ةلودلا لامعأ

 « بأ رش ةفحص نمو « نونف ىلا نوح نمو « دج ىلا لزه نق : نوؤشلا



 ضاق رديت

 ف راو مهحتارق ذحش ىف ايس ناكى رمعل اذهو . باتك ةحفص ىلا

 قرام لك الا اهنع ردصيي ال تحبصأ تح « مهتميبط بيقهتو « مهتهيدب
 ةيليبشاو ةلطيلطو ةطسفرسو ةيطرق روصق تناكو . قاشو عدب و «قارو

 ضبارمو «دوقو دراومو « دوعس علاطم ةطانرغو ةيسنلب و ةبرملاو نايجو

 ا . دوني نك ار مو «دونج نك أسمو «دوسأ

 هنادخأ قتلمو «نالزغ سْنُكَو «روبح عنارمو «رورس ىلاجع تناك اك

 كيلا ٠ نم مهلود بابش ىف سلدنالا ءارعأ مج دق ةلمجايو . نامدت رازعو

 مهتأيح نم اوذخأف : 8226 و, هلامجو هلالح نيب

 سوفت و « ةلداع ةموكحو « ةلضاف قالخأ عم « مايندو مهنيدل نيينسحلاب

 « هراد نفللو ؛هراتم لعللو « هرارق كلملل اوداشف  ةلجآلاو ةلجاعلل « ةلئام

 . ميكو لم نيد ىلع سانلاو « مهتس ىلع ىلتلا راسو . هرازم سفاللو
 دن موقلا سلاج نأ 00 مرت ق مالوفأ 00 نمو

 تاذ وأ «راذع ىف نم « قاثلاو كناثلا نب: "ل

 ملسأو « مهتضمن بابش ىلو اذا تح. .راقوو ةمشح ىف نكلو ءراوس

 تربظ نا اوئبلي مل اهيراغ ىلع دالبلا لبح اوكرتو . مهتاوهشل مدايق كوللا

 «لوفآلا ىف مدومس مجنو « لوبذلا ىف مهترهز تذخأو « لوما ماعم مهبف

 «مهتعامج ةطبار تككفتو ؛مهتدحو ةورع تلحتاو؛مهنفاقث نيعم بضنف

 ال بواقلاو مهبولق تتامو « مهتمعن حير تبخو « مهتم ءامد تفجو

 بائذلاو ةيحان لك نم ٍبائذلا مهيلع تمجمو « ىعادلا لفغ اذا الا تومت

 . مهسفتْأب ام اورّيغِي ىتح موقبام ٌريي ال هللا نإ .ىعارلا مان اذا الا مجال
 م لح م سلدنالا ةحر



 ىلو للا ”داسرلا

 لايج ىف نمزلا نم ةهرب ىضمأ نأ مزتمم انأو رصم كرتأ تدك

 ًادايتراو سفنلل اورتن (برملا اهفرمي تاك ام )اياتثلا وأ تاينيربلا
 اهفرعأ نك أ ملىتلا اينابسا ةرايز ىلا ىناوخإ دحأ ىراقن تفلف . ةحصلل
 مدع ناكو . الامثو ابرغو اقرش بروأ راطقأ رثك أ ايبرقت تبج ىنأ عم

 دالبلا هذه ىف نا ايس الو ةرايزلا هذه نم ىتمتعي ةينابسالا ةغللاب ىتقرعم

 ةنس لك اهدصقي اذلو ٠ مخفلا ىبرعلا كلملا كلذ راثآ نم ةحلاصلا ةيقبلا

 .صوصحلا ىلع ايناملاو اكيرمأو ابروأ نم نيحايسلا نم فالآلا تارشع

 نم ىتربخأ ا موقلا ةنل ىتفرعم مدع ىلع لهس دق ىناوخإ دحأ ناكو

 رفسزاوج تذخأو ىتعزع تيوق ذةنيحو . مهيف ةيسنرفلا ةغللا عويش
 نم ةينابسالا ةيديدملا ةكسلا هب مطقأ ( 1١51 ةنس ) سطسغأ لوأ ىف
 برعلل ناك ىتلا دالبلا مأب رام اهيقرش ىلا اهيب رغ نمو اه.ونج ىلا اهلامش
 ل

 (نريا) ةنيدمب ةيسنرفلا دودحلا اتكرت نأ دعب انررعام لوأو

 ىلع ىركسملا شيتفتلا دمدو . ةيبرغلا ةيلامثلا اينايسا دودح لوأ ىهو

 (ىكرفا )شيتفتلا مث ( ةيفرملا ماكحأالا تح دالبلا نأل) رورللا ةزوجأ
 مدعب قريح ىل تلت انهو . نايتسابس ناس ىلا راطقلا راس . انتعتمأ ىلع
 دودحلاب ةلصتم ةنيدلا هذه نأ نم منرلا ىلع هنآل . داليلا ةّمل ةقرعم

 -ايروأ ىف رحبلا تامامح رهشأ نم ةنيدم اهنأ نم مغرلا ىلعو ةيسنرفل

 سلخ ىلدجأ لاو ٠ ةينايسالا هغللاب ىقرعم مدعل ابيف ابيرغ ىتدجو



 تع

 ملك أن فأم وم هه ترذن مدوجىف زيلكنالاب هبشتلا الا قزألا اذه نم

 ناك ابموي نآل : : مير موي نم فصنلا ىلع اذه ىويو ءاينابسا مويلا

 فمن دالبلا ءذه ىف ىحايسل تردق تنكىفألو نولوقيام ىلع ارهش

 سانلاو سانلا مهفأ ال ىنأل ةيرورض ىتلزع تحبصأ كلانه . رهش

 . لهاجلا ربظعي مهني ىروهظ مدمب ىتءاركب ظفتحأ ىح ىننومبفيال
 . لجرلا اذه انيلك انودجول اوفصنأول و

 معأ قطنلاف لكلافةمجع ىذب ةيرع ةلمث وذ قتلاام اذا

 ةيناثلا نوكت ىرخأ ةغل دوجو ملاعلل ىرو رضلا نم هنا لوقأ انهو

 ميضعل ماعلا دارفأ عيج طبرت ىتلا ةقلملا اهب نوكتت ىتح ناسنإ لكل

 ةيراحتلاو ةيلاللو ةيملعلا منطبار ىوقتو مدومأ مهيلع لهسنف ضعبب

 ةغل لوصأ ا اولختشاو ايرواب موقلا كلذ ىف ركف دقلو . ةيعانصلاو

 م مهنأوأ دعب اهوجضتي مل ميتكلو . ( وتئاريبسالا ) اهومس ةديدج

 اهب اوثدحأل اوحجم ول هو . سانلا نيب اهميمعت ىف وأ اهعُضو ىف اوحجني

 فارطأ نم فرط لك ىفو ةايحلا ققارم لك ىف اًميرسو ًاريبك ًامدقت
 ىثل حلصنال ابر تانل ةدع ىلعت نع ةماع اب سانلا ىنفتسالو ءملادلا
 هذه لكل ةجاحال هنا ىلع . اهيف شين ىتلا اهنّكيِب نم تاقتنا ىه اذا

 تاغللا نم ةغل ىلع قافتالا سانلا سسحو «ةديدج ةغا قلخ ىف معاتلا

 . ةمأ لكل ةيناثلا ةغالا ىه نوكتل ملاملا ىف راشننالا ةريثكلا

 هنايقسا-س ينام

 ىلعو ىلتالطالا سوفايقلا. ىلع ةيرحبلا اينايسا ندم لظعأ ىع



 ولم فيصم ى هو « سفن فلآ نوسخ ابلهأ ددعو ( ةينوقسغ ) جيلخ

 فرم لخدم ىف ةليج ةريغص ةريزج ةق ىف كلما رصق ىرتو . اينايسا

 ًاقرلا نع فقخت ىبيبطلا اهعنضوي ةريزجلا هذهو . ارالك ةربزج ىمست

 و اههليم ىف مايحتسالا نوكيب أذملو . سونايقالا جاومأ تايحه

 ةصاخو ةمثت ةماع تامامح ًاقرللا اذه ىو . رطملا نم ءىث هيف سيلو

 . بونجلا ةهج
 .نوضم. ةريغص تاهخ ءىطاشلا ىلع مهل نويصني نم ساتلا نمو

 . مراه لوط ةيرحبلا مبسبالع مهعوب_اهيف

 (هليجرا ) لبج ىلامثلاهف رط ىلع موقي لاله لكش ىلع ًأقرملا اذهو
 ناعنع نيسراحت ءىثث هبشأ اهو . (ودلاجيل ) لبج قونجلا فرطلا ىلعو

 هفصاوعنم امهب زير ح زرح ىف ةنيدللق . ًاقرللا لخاد ىلا فصاوعلا ذوق

 . ةيفيص اهنمرثك أ ةيوتش ةثيدم تناك اذهلو « ءاتشلا

 ,ضعب اًميْض ناك ناو وهو « دج ليج فيصر ًافرلاب طيحيو
 نم ةليملا ةينب الا هيلع تماقو ةفاطالاو ةفاظنلا نم ةيتلا غلب دق قيضلا

 (شينروكسلا) قيرط ىرأت نكو . ةصاخلانك اسم نم اهريغو قدانف

 ,ىذلا فيصرلا كلذكو فيصرلا اذه نكلو لاما نم اثيش ايليسرع

 ىلع ىذلا ةيردنكسالا فيصر قايسنأ لب هينايسنأ هليجرأ لبحي طيح
 . : تاهبنج+لانم نويلم غصن نم رثك أ ةنيدملا فلك ذلاوةيقرشلا ءانيملا

 هتارشحلا نم هيف امم صوصملا ىلع هفيظنتل هب ةيانملا مامت هصقتي هنأل

 هيلع هزنتلا نم بيصن ةصاخلل حبصي ىتح ةيناسنالا

 ابللختت ةليج راجشأ اهيلع تماق ةفيطالا نيدايملا ةنيدلا ىف رثكتو
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 ةرهاز ةنج ناديم لكل محي امم ةفلتخلا راهؤ آلاو نيجايرلاو دورولا ضاير

 دنع ههايمل ىرتو ( اموريأ ) رهن ةنيدملا قتابم لصفيو . ةرهاب ةضورو
 « اكاد ايضف ادبز ءاملا ةحّمص وسكي اميدب الكش سوتايقالا هابع املاصتا

 ناحشألا جيم لبقلا تاوصأك اناوصأ اهبوده جاومأألل عمستو

 ىلع انه هارت ىذلا ضيب لا دب لا اذ#حل لملو . ةيعيبطلا قيسوملا هذه

 ققفاح ىلعو . ىلا ءىطاشلاب هتيمسن ىف ىنعم ىطنلطالا ءىطاشلا لولع
 ةمج نمو ايروتكيف (ورتايت) حرسم بونجلا ةهج ترم رهلا
 ل خعأ هتدج وف ريخألا اذه تاخد دقو . لاسروكسلا سلم لامثلا

 . ( هلوجرأ ) ليج حقس ىف افرملا تويم ىلع قت ةميدلا ةنيدلملاو . هباب ىف

 ىرتق : نيدايصلا نم ابلهأ ةمامو ةرذق ةنيدللا هذه نأ هل فس امو

 ى نلمعي نهضعيو ضرأألا ىلع تاروشنم ديصلا كابش نجسني ممءاسن
 يئشوفنالا مسقك م سقلا اذهو . ىلامثلا ًافرلا فيصر ىلع ”نبد درسلا جيلمت

 اذه نيبج ىف ةديحولا ةمصولا وععو « فيصرلا ءاشنا لبق ةيردتكسالاب

 اهراوجيواهيلادوعصلاب مسي ال ةمدق ةملقلبجلا اذه قوفو . ليلا ًافرما
 نيب ةنيدملا هذمل ملالتحا ىف !وتام نيذلا زيلكنالا طابضلا ضعبل ةريقم

 . سولراك قودلا ةروث ءانثأ قارب و امك ىتس

 هتيذبأو ماظنلا نسحو ةفاظنلا ىف ةياغ وهف ىونجلا ًافرملا فرطامأ

 هيطيحيو. ةستهناهنتم“”ريليكونفلا ةطساون ودلاجا ليج ىلادعصيو.ةليمج

 ةنيدملا ىلع ف رشت(تانوكلب) فانطأو ات اّكدل مساو ريبكو ويهالعأىف

 هارتف سونابقالا ىلع ىرخأ ةهج نم فرشتو « ةيفارغج ةحفص اهنأك

 ةطساوب امليرع دشتو لاجلا قلستت ةنقسم ةيديدح ةكس (؟) مرعلا وأ ءريصلا )١(
 .ايلملا اهتطحت يف ةضار ةل آب وأ ءاملا طئضباما كلذو هنرم ةيديدح كالسأ نم نوكم ليح
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 ماَقلا نم ءىش هللختن قفأ ىف ءامسلاب ءاملا لاصتا ريغ هدحيال هتمظع ىف
 ءباطو لام هيف قدنف لبجلا ىلعأ قو . ءافصلا مايأ ىف ىتح ماودلا ىلع

 . .( رصعلا دمد) اصوصخ قيسوملا تاهنن ىلع ةرصاخمو «بارشو لك أن م
 روبتطلا ىلع نوبرضي ججونزلا نم ةفئاط هيفناكم لبجلا ىلع ىدنفلا نودو

 سانلل ةيقيرفا نولثع اع هوا ةسيرملا نم اعون نوورشيو نوصقريو
 ناكو !! ةيناسنالا نم لوألا ةقلحلاوق نولازب ال نيذلا نيشحوتملا ءالؤجب

 ملاعلل اوربظ نيذلا فيررلا قرصا نس مهاكم ىف اوضرعي نأ مب ىلوأ

 مهزوحو مهتمارك نع نوعفادي نولازيال مجو . مهتماهش ريبكب خي راتللو

 . مددعو مددع ةلق عم نيتمخضلا نيتلودلا نيتاه ءاملت

 ةنيدملا هذه :رم ىرفس هيف تعمزأ ىذلا مويلا فداص دقلو

 هذه ىف عارصلاىلوتي نم مسا اوركّذو «ناريثلا ةعراصم '"نعنالعالا

 لخد نامورلا قيرط نمأ نوردي الو . ايئابسا دالي ىف يدق عارصلا نم عوتلا اذه )١(
 ناك ناف - برعلا لوخد دعب اينابسا ىف رهظ هنا مهضعب لوقيو . نيبجاطرقلا قيرط نم مأ اهيلأ
 ةيعبنلا نم امهنبي امل نيبجاطرفلا نع هوذخا نيذلا ربريلا قيرط نم نوكي هنأف احيحص اذه

 لاح لك ىلعو . عارملا اذه لثع اولشتشا مهنا يريم رم م
 اهيف ربظت تناك ىتلا ةيسورفلا عاونا ىف ل ادي دالملا نم مساتلا نرقلا ىلا ناريثلا عارص تاك

 ةخأيو هيلع مجهبو شحوتملا روثلا هب ىذلا ناديلا ىلا لزتي ناك دقق . ايتابسأب عراصلا ةلوطب
 .همصخ ىلع راصتنالا فرش هل ناك رتالا ىلا هاقلأو هرمأ ىلع هيلغ اذا قح هب لاز. الو هينرقب

 اعرو اميرص اهنم عقي احارج هونختأو مرجانخي نيجرفتلا ضعب هيلع مجه روثلل ةبلغلا تناكاذاف

 ناك ام اريثكو  هلجخ ىف رثمعتي وهو موقف ةاحلا نم قمر هبفو هينرق تحن نم لجرلا اوذهتأ

 . اهدحأ ىلع ءاضقلا ةجيتتلا نوكستو روثلا مم لتتقيق اسراف ناديلا اذه ىلا عراصملا لزغي
 هلا هناك ىف هتتورمو عا راصملا ةفخ ىلع هرادم ىتق عارص ىلا عارصلا اذه لكش ريغتي مو

 ةريشتتم ناك ةسرتفملا تاناويحلا مم مم ناسنالا عارص نأ ةلجلابو  ىدالملا رعع ىتاثلا نرفلا ىف
 . ةيتامورلا ةلودلا ىف

 دقو سق فالآ ةيئامأ عسي ناكو - امور ىف ًادوجوم هرثأ لازبال ( مويزيوكلا ) بعلمو
 بعللل افه ةحاس ىف لثداف رمأ ىذلا سيلوبن روطاريمالا ةدم ةيداليم ه ٠ ةنس هحاتتفا ناك
 : اهانق ىلع هداهطضاب اونم نيذلا نيكاسملا نيحيسملا مغرَأو ةسرتفلا تاناورحلا نم فالا ةسخ



 يك « مدنع ةبلحلا هذه ناسرف مظغأ ( وريثك و ينوتنا ) نودلا وهو ةلفملا
 ىل قبس دق نكي لاهو . ةكلاملا ةرسألا عم اهرضحيس كلل نأ اوركذ.

 ىرفس ترخأ ( ةكرحتملا روصلا ) ةلايخلا روص ىف الإ عارصلا اذه ةيؤر
 هذهى ميدق عارصلا اذهو . هرهاظم مظعأو هتيدايم ربك أ ىف هتدهاشل
 دحتفةياغلا هذه ىبرت ىتلا ناريثلا ةعراصم ىلع موق مونم بردت : دالبلا

 « لضعلا ىوق ةماحلا ميظع « ةيشحولا نم نوكي ام ىعتنم ىلع روثلا

 . عارصلا تاذ ريغ نم هئفاكم نم فاعضأ مدنع هنمت غلبيو

 « هيف ماقت تناكى لا ةفلتخملا باملالا ةدهاشمل ناكللا اذه ىف مجداعأ ىف نوعمتجي امور لهأ ناكو

 بعللا اذه نادرم ىلا ديبعلا ضعبب نوفلي اوناكدفلو . شوحولل لاجرلا ضمب ةعراصم اهمو
 . ناديملا اذه ىلع هل باي نم اهسيخ نم دوس"الا شعب مهلع نواسرب مثء ءىث لك نم لزع مو
 اوعرصي نأ نوتيلي ال مهنكلو ء ىويحلا لاضتلا ةعيبط يحي مهسفنأ نع اهمقد ىف نيك اسملا ذخأيف

 _ ةراظنلا نم باجتالاو رورسلا تانر عمست تنك كلانهو , عداسجأ شت ق عابسلا ذخأتو
 لآ هممو نادملا اذه ىلا داوفلا نم هيلع بَضعي نم ضعبب قلبف رمأي كللا ناك ام ًاريثكو

 . دعب همصخ دئاقلا مفديق داسآلا شعب هيلع نولسريو هحافك
 نم سانلا هل قفصيف ةعرج نم هل ناك ام دسالا مد وحمب كلاتهو هعرصيو هيلع بلغتي دقو

 ةدايق ىلا هعجريو هنع وقعلا ىلا كلمللا رطضي كلذ دنعو ناسحتسالا تاملكب هل نيفتاه ةبح لك
 . ىظعلا رفظلا أدب. هتثتبم دعب هشومح

 كنت ةعاظف مهيسفت تناك نيدايملا هذه يت رفظلاب سانلا حرق ةدش نأ ىرت كاذو اذه نمو
 ةقفثلا متنخأ ناكلا اذه ريغ ىف اهوأر اذأ امم نيمصحلا دحأ نم اهضرا ىلع ليست ىتلا ءامدلا
 . اهبحاص فاعسال ققرلا ةيمج اوعدتساو ةجرلاو

 5 ناريثلا نيب ناكدقف هعون نم رخاو ناويح نيب ةرياغلا ةنمز ألا قى عارصلا رثكي ناك دقو

 . رصعي بيرق نمز ىلا نيعونلا نيذه ىف عارصلا ناكو ٠ ةكيذلاو شايكلا نيب ناك
 نامورلاو نانويلا اهلمعتست تناك لا ةيضايرلا باملالا نم ناك دفق رخآو ناسنا نيب عارصلا اما

 ةلوطبلا فرش اهب هل نوكيف , نامز آلا كلت ىق ءىش لكى هو ةيداما صخشلا ةوق رهظن تناكاهمو
 ىلا لب كنلا شرع ىلا اهب لصي دقو ء ىمسالا فرشلاو ىلعأالا دمنا هموق ىف اهي زرحي ىتلا
 . ممرظن ىف ةيهولالا شرع

 ىلع نكلو ةنيدمتلا دالبلا يف اماع حبصأ دق ةيضايرلا باعلالا هذهب سانلا لافتشاف نآلا امأ
 فرعلا اذه نم ءىت اهباعلال نيقرتحلا اهلاطب "ال حبصأ دقو « ميلسلا مجلا ىف ملسلا لقعلا » ةدعأق
 نوكت ام مهتاراصتنا ىلع ناهرلا ةدام نم هتويسكي ام ريغ اذهو . ةتوكسملا ءاحنأ ىف هادص ددرتي
 ٠ نييالملاب ردقت دق ةورث هب مه
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 مويف هلو هعارص ةوق عم بساتتت هموق ف ةريبك ةرهش عراصمللو

 قانعألا ىلع الو مت هارتام ًاريغكو . . مهلاظعو لاجرلا ر كم مارتحاكمارتحا

 امأ . ةعيظفلا تاناويحلا هيو رو لاس ل

 ب اكلاو ماملا نزملاو ىريكلا ةماطلا كلتف همصخ روثلا عرص اذا

 صوصخلا ىلعو مولا سوفت ىف رعذلا نم كلذ هثدحام ريم « ةلماشلا

 مجبيق نونج هيشةلااهذه ىف روثلاىرتمي دقو . .مهسولجى هنمنيسرقلا

 كلذ نع اشفيف ةراظنلاو نيعراصملا نيب لصفي ىذلا ىشحلا زجاحلا ىلع

 ًاثنيو ضعب ىلع سانلاضمب طقسيف مهفوفص ضمن ىف بارطضاو للخ

 علملا نم نيرافلا مادقأ تحن نيريثكلا توم هبحصي ريبكر رض هنع

 . تيأرام كيلع صقأ ناب ىل حمسن نأ وجرأ انهو . فوم او

 نيئالث اهرطق غلبي ةيضرأ ةرئاد هتدجوف ناكلا اذه ىلا انلصو

 نيتم ىشخ حاايس اهب طيحيو . عارصلا ناكم ىهو ريدقت لقأ ىلع ًارتم

 ناسنإ نم نوعراصملا هنم لخدي باي هيفو « نيرتم وحن عافترا ىلع

 ءارو نمو «ةفرغ دحاو لكذ ناريثلا فرغ باوبأ هنوذ نمو « ناويحو

 تابسرد ثالث ىلا جودت ىعو « نيجرفتلا ةنكمأ تماق جبايسلا اذه

 برغلا ةهج نم ىلاعلا مسقلا ىفو « ءارولا ىلا ليب ضعب قوف اهضعب

 ىلع ريغ اذهو ءهتلودلاجر رابكو ةكلاملا ةرس لاو كلملا ةلالج ريصاتتم

 موءادقأ ىلع انوقو هيف نومس لب ةراكنإ هيف ىيلاخال ىفلا عردلا

 ل اوي با فقلأ نيرشع ناكملا اذه عسيو

 لخدع ةبورضلا ةعاسلاتءاج املذ لاجوو ءاسن نم ساتلاب ةظتكم هسلاحم

 ةلابق اولصو املو ةقاربلا ةبصقللا لالا مييلعو مهضرافو مهلجار نوعراصملا



 نايتسابس ناس ىف ناريثلا ةعراصمل ءانب

 انو م سلدنالا ةلحر
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 نيليقتسم مهنك امأ ىف اوفقو مث قئاللا مالسلا اوس كلملا ةروصقم

 مقدناف حرسملا ىلع ةفرغ باي حتتف كلاتهو ء روثلا اهم لخدي ىلا ةهجلا

 «رظنملا اذه لثم دوعتي مل نم بلق ىف بعرلا مقوت ةلاحب لئاه رون اهنم

 ىف هرظن ليجي وهو هينيع نم ريط» ررشلاو ةهرب فقو دقو هب ىنأكو

 دحأ ىلع مج نأ ثبليال مث ءابنم مجهي ىتلا ةههجلا ريختي هموصخ

 ىف نوكي.ال ىتلا ءارجلا هتءالع هلباق نيلجرتملا نم ناكناف ء نيعراصملا

 نع هناغوز ىف لجرلا اذه ةفخ نم شهدن تقولا اذه ىفو ءاهريغ هدي

 ىلا روثلا سأر نيع نم اهب لقتني ادج ةقيفخ ةكرحم روثلا فرق طقسم

 هعمط' لازي الو . ىتدأ وأ نيسوق باق نيرئاثلا هينرق نم وهو هراس

 هلب اقيق « هريغ ىلا روثلا هكرتيف هزجمب ىتح ةقيقدلا ةشهدملا تاكرملا هذه

 ىرت ىذلا سرافلا ىلع موجهلا ىلع هل (ضرحم لوألا تاكرح لثم اذه

 دق ةوقب هافق ىف حمرلاب سرافلا هلياق هيلع ممم اذاف ءاليوط احمر هدب ىف

 « سرافلا ةيافك ربظق انهو ءموجحلا نر "رع هفقتف ءارولا ىلإ روثلا مفدت

 ةعقربو سرملا ن نطن تحن هسأر لخديف روثلا ةمممقدصتدقو «هتردقمو

 ءاشحأ ربظن اهدنعو . ضرأإلإ ىلع اميج هسرفو سرافلا رخبف هينرق ىلع ُْى

 روثلا نيعراصلا دحأ لغشي كلاته . هتقول ةايملا قرافي ىذلا سرفلا

 تحن نم هتماقال مدخلا نم ةفئاطءدصّقي ىذلا سرافلا نع هتءالع

 : لوألا بيصن هبيصن نوكيف رخآ ناصح هيلا توي دقو . هناصح

 .ةقيقد" وحن ىف ليحلا نم ةسخ نطي رق ًاروث مويلا اذه ىف تيأر دقو

 دارة سرق دمي بيم أقرا نوكيا نهد



 2ظ01

 ًامماو ةنم لجرلا غوزيف ةدشن هيلع مهم روثلا هآر اذاف « ناعس هدي ىفو
 مم روثلا بعت اذا تح ةلعفلا هذه رركي اذكهو « هيفتك نيب هيمبس

 تاكرحب هسفنب روثلا ىرتي لازي الو هفيس اهحن نم ءارجلا هتءالع هيلع

 « قنملا ديرو ىف هفيس لخديو هيلع مجه مث ةفحلاو ةقدلا ىف ةياغ ةفلتخم

 يهعتنت كلانهو همد ف جرضتي اميرص روثلا طقس ةبرضلا تقدص ناف

 نسعللا ةيحت قيسوملا فزع عم ةه لك نم داحلا قيفصتلا نيب ةمقولل

 نيمصحلا نم رصتنملل نيسمحتم عارصلا اذه ءانثا ىف مولا ىرن دقو

 نيج الك همصخل نورفصيو نايحأ روثلل نوقفصيف « لذختملا ىلع نيقان
 ءاردزالا تاك مهنم ردصتام ًاريكو . ةينوناق ريغ ةكرحب ىتأ وأ هتارك ىف

 . نيمصحلا دحأل ةهجوم ناسحتسالا مدع وأ
 تاشاب . :رهو تاديسلا رظنم ةلفملا كلن ىف ىنشهدي ىذلاو

 رظنملا اذه : هءاشحأ رحي وهو تاوطخ ىثع ناصحلا ةيؤرب تارورسم

 كنغاللو . ةلهو لو أل نيينابسالا ريغ نم ىنارلا سفن هل عاترت دق ىذلا
 ةضقانتم لاحم الا نهيف رثؤي ال اهرظنم حبصأ ىتح اهنفلأ ذق ةداعلا هذه نأ
 ىنالا اسنرف ىف عارصلا اذه نورظحي ببسلا اذهلو . ىعيبطلا اهرأ عم

 هحرسمو نامورلا نمز نم هوفلأ ابلعأ نال مين ىلوأالا نيتنثا نيتنيدم
 ةروص نوميقي دقو .اينابسال اهترواجل ودروب ةيناثلاو . مهمز نم أهف

 ىف عارصلا ناك دقو . اهريغو ( ىثيف) لثم ىرخأ دالب ىف هنم ةرغصم
 نم رثك 1 تلتق نأ دعب اميج تلتق ناريثلا نم ةينامث عم ةلفملا هذه

 . اناصح رشع ةسخ

 نم هرخآ ىلا عارصلا لوأ نم رضح كلل نأ انه هتظحال ىذلاو
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 ىردأ الو  ربظلا دمب ةنماثلا ةعاسلا فصتنم ىلا امامت ةسماكلا ةعاسلا

 هبعش لويم مرتحم هنأ وأ «لازتلا اذه ةيؤرل هقوش نع عشان اذه ناك أ

 ىو ٠ ةيابنلا ىلا ةيادبلا نم مرومشو مهفطا وع ىف مهعم هنأ محل ربظيف

 ةيبرحلا تامز الا ف هشرع ظفح ىف بيسلا تناك اعر ةديشر ةسايس

 قابسالا بعشلا ىرت لاح لكى لعو .("7هدبملدالبلاب ترم ىتلاةيسايسللاو
 فطظعنو هي ع

 29 راوط ىلع هدحو هزتتب هارت تنك ام ًاريثك كلذل . . مهنم نيبو كلا لع

 لهو. مبجبمو هبعش بولق الا مبلل بيقر وأ سرح ام ريغ نع ًافرلا اذه

 ؟ ةفطاعلا هذه ريغ ضرّألا ىف ةداعس كواملل

 / ةكاملا تاطللا دن دالللا ىف ترهظ ىلا ةيروثلا كرملا لبقةلاسرلا هذه تبتك (0)
 فصر (؟)



 مح 89ه مدل

 اتلا لاسرلا

 عرز الوهيف تاينال داوق(ديردم)طي رم ىلا عيرسلاراطقلات بكر

 هلامث نعو هني نع ىضار لا عيج داو ىف (انيرومافون) لابج قت لسلسني

 ل ل و انك انن م

 ) : ىسابعلا روصنملا ةقيلخلل

 رطلا دعب حق ةعورزم تناكضارأ ضمن ءارحصلا هذه لاختي

 جرونلا ىرتف :اندنع هلاك هسردب نولنتشي مو كا ذإ هودصح دقو
 ىرت دقو. اعاقترا لقأ(هتاكلف)هناليحنأألا (ةيمرلا) سدكَلا لع رودي

 . امامت اندنع هلاك ٍةارذمب ىرذللا هيف هسرد مت دق رخآ نرجلا اذهراوحي

 ديعصلا ف هسيدكت لثم ضعب لعدضمب اوسدك دقو نيتلا هراوحجيب ىرتو

 . قفأ ىوتسع ميرألا هتاهج نم عوطقم هنأك

 لوقح ض عدو سقبلاو زوملا نم راجشأ ضمد ىداولا اذه للختيو

 شحوو عرازملا هيف تلق ديردم نم انبرتقا الكو . نوتيرزلاو بتملا نم

 ديردم لهأ اهدصقيف ًاركيم جلثلا لزني ةهجلا هذه ىفو . هرظنم

 راطقلاريس طسوتمو . ( جنتيكسا ) ةيجلتلا بامل ألاو ةيوتشلا ةضايرلل
 نايتسابس ناس نيب ةفاسلا نأأل ارتم وليك + ىداولا اذه ىف ميرسلا

 ةعاس ١١ ىف راطقلا اذه اهمطق وايك د٠ دب ردمو

 ةرماع بيرج ةئام ىطعي نأ رمأت هتديصق هتبيأت ءارعشلا عم اموب هيلع لخد هنا كلذ ١١(
 ٠ عرز الو اهب تاينال ىلا ىه لاق ؟ نينمؤلا ريمأاي ةرماغلا ىه امو لاقق ء ةرماظ بيرج ةئامو

 اذك ءارمص نم ةرماغ بيرج فلا فلا ةئام نيتمّوملا ريمأاب كيطعأ ىنأف كلذك ر م"الا ناك اذا لا

 . اهتم كتدز تش ناو



 ريررل ً

 ىه ( طيرشم اهيمسي مهضعو طيرجت اهنومسي برعلاو ) ديردم
 نرقلا ىلا تناكدقلو . سفن فلأ ٠٠٠ اهناكس ددعو نآلا اينايسا ةمصاع

 دب, ىف انيح عقب ًاتصح تناكو « ةمبم ريغ ةريغص ةيرق داليملا دعب رشاملا
 نم ةيخيراتلا ةنيدللا هذه ةربش لوأو . برعلادي ىف رخآو نيلاتشفلا

 فصنلا ىفو . طوقلا كلم ثااثلا ىرته كلملا أهي جوت ذإ م ؟زمو5 ةنس

 مثنمو « كلم ةمصاع ىقاثلا بيلف اهلعج رشع سداسلا نرقلا نم ىتاثلا

 هذهاوجو . ميدقلا اهروس مده نأ دعن ةصاخو ديازتي اهنارمع دخأ

 اهترايزا تاقو الا ريخو ءاتشلا ىف ادج دراب فيصلا ىف دج راح ةئيدملا
 دارحتنس#ه سطسغأ رخاوأ ىف اهترارح ةجرد تناكو . فيرا لصف
 نم ءىث اهبق سيل ةميظع ريغ ةنيدم اهنأ اهل ىترإبز لبق نظأ تنكدقو
 نسحأك ةثيدحلا اهءايحأتدجو ىنكلو « ةميق هل ةثيدحلا ةيندملا رهاظم

 اهتاهزنتمو ىربكلا اهتدانفو ةيراجتلا املاحو اهنابم ىف ابروأ نئادم
 هتدهاشم حتاسلا نكميو كلملا رصق اهتينبأ مثعأو ءةميدبلا اهتاوهقو

 تمرح ام هترايز مطتسأ مو اهيلإ بستتي ىتلا ةرافسلا ىرم ةيصوتب

 بك رلا اهعراوش ىفرثكتو ء«ةنيدملا هذه راثا نم ريثك ةدهاشم

 اهنمنسحأ ىهو ضرأالا تحت ريت ىتلا(ورتملا)ةميرسلارطقلاو ةيئابربكلا
 سمشلاز اديم ىمسي ناديم ةنيدلا طسو ىو « ىرخأ كلام ىف الكش
 ىهو (4180414) ةعلقلا عراش ىهتنيو ءويوكلا اهعزاوش هنم عرفتك

 ماظن ىلع وهو (وداربلا ) همسأ هيلع ىدوم ميظع عراشب ةبيرع ةيمسن

 «ناعراش هيبناج نم ريسيو « عسوأ هنأ الإ سيرابب ( هيزيلزناش ) عراش
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 سانلاس ول ةريثكى مارك اهتحن تفص راجشأو ضاير هلكف هطسوأ امأ

 فيصلاةدم ىموقلا ةضاير ل وه ناكل اذهو « ءاسملا تقو ةصاخو

 اذهىتقاح ىلعو ليللا نم ةرتق ىلإ تاقبطلا عيمج نم سانلاب اصاغ هدجتف
 . ةمخفلا ىقابأا عراشلا

 دقلو « ناخدلاو داحسلاو ىنيصلا ةعانصن ةروبشم ةنيدلا هذهو

 مهم دحاو لكوةفاظنلا ىف ةياغ مهنأل ةيذخألا حاسم رظنم اهمف ىنبجعأ

 اهيدؤيىتلاهتنبم ةلوازمل هيقبكر تح ابلم< (ةدخع)ةداس و هعمواقودنص لمح

 روصلا فحتم ريغ ءىش ةرايز نم نكمتأ مل ديردم رح ةدشلو . ةقد لك

 ىذلاو . هعون نمىتلا فحاتملا نسحأأ نم هأرت هرثص عمو هباب ق ةبا وهو

 ضعب ريوصت ىف نوكمهنم تاباشو نابشو لاجرو تاديس هيف ىنببأ

 ايروأف جس الو هتعاتص ديحي مهْنم ريثكو . فحتماب ةظوفحلا حاولألا

 ريثك اهيفو ةليمج بتكلل راد ديردم ىفو . ةليبلبا نونفلاب ىنمت اهمّيج

 ناك ام الإ برملا راث5 نم ءىث اهيف سلو ةميقلا ةيب رعلا بتكلا نم
 ىتلا دوقنلاو مهلمع نم ىه ىتلا ةنيْفلا فحتلا نم اهي راثآلا رود ىف اعوخي
 ريخو« ىلاهألل تناكمأ ةموكحلل فحاتلا هذه تناك أ ءاوس اهوي رض

 فقود» ةصاخ ًرادملماقأ ىلا امسوا“'”روينسلا فحتم كلذ نم ةصاخال ام

 ةنيدللا هذه ىف كرظن تقلي دقو . اهنقفتي هتلغ موقت ام كلم نم اهيلع

 تحال اذاف ..""” ةبب رع ةلكىهو ازا رك اهو مسي و راخفلا للقلا لامتسا

 ةدككتو ماطملا نم مطم وأ تاوبقلا نم ةوهق دئاوم ىلإ ةنافثلا كنم

 سأرلا قيض زوك وأ ةروراقلا نامرو بارتك زاركس وماقلا ق ءام (؟) ذيسلا )١(
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 هب ىمأت ام رظنناو بوكب مداخلا كانأ تسلج اذاف . ةلق ةدحاو لك ىلع
 لوك اهوا كورت نا

 ةرثك و اهترارحةدشل فيصلا ف ىصسريغ ةنيدملاوجنا لاح لك ىلعو
 رؤي ىذلا اهئاوه فافج ةدشلو ءردصلا ىف رثؤت ىلا اهتبرتأو اهبابذ
 . ىبصملا جازم ىف

 نم هفصي ايناملا ءارفسدحأ ناكو ( رانادنام ) رهن ابطسو ىف ريسدو
 وأ ايشام همطتب ناسنالا نأل : ايندلا راهتأ نسحأ هنأب ةهاكفلا باب

 نمو . هام الور كانه نأ ىلا كلذب ريشي وهو . ةياد وأ ةبرع ابك ار
 ايروأ مصاوع رثك أ ديردم نأ ليبقلا اذه نم ىتلا تاراشالا فطلأ

 شرع نأ كلذ نم سوسقلا جّرخ دقو « لبج ىلع تينب هن أل اماترا
 ةديقع ف اورتأ اذهمو . ( عافترالاف ىنعأ ) هللا شرع دمد اينابسأ كولم

 دم شورعلا ريخ وه اينايسأ شرع نأ دقتمي نآلا ىلا هنأ ىتح بعشلا
 نيك اكدلا تاهجاو ىرتف : حوارلل ةنيدلل هذه ىف رثكتو . ءامسلا شرع
 الأ ردنيو ةماع سانلا ىدبأ ىف اهارت دقو ةفلتخم لاكشأ ىلع اهم ةثلتمم
 فطلب اهكرحت ةحو رم اهدي ىفوالإ ةيك ار وأ ةيشاموأ ةسلاج ةديس ىرت
 هنإ لوقأ فيطللا سنجلا اذه ركّذ لعو . هدشنت ىذلا مسنلا نم فخأ
 ابلاغ نلمح, نبف .ابوروأ ندم:نماهريغ ىقهنمالاكرثك أ دالبلا هذه ىف

 فصن نودام ىلا ( نهنيتاسف ) نيبديالج نم نويلع نينديو ةمشحلاب
 ةقشلا سادنالا لهأ ةصاخو نهسوءر ىلع نعضنإام اريثكو قاسلا
 ةفيفخ نوكت نأ امإ ىهو (ةحرطلا) ان دنع هنومسي اب ءىت هبشأ ىهو
 نلمتشي نهضمبو : كيمسلا شاشلا نم جييسن نم وأ دوسألا مرا نم

 عادل م سلدنالا ةلحر
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 . تايهارلا نم بلاغلا ىف ءالؤهو ةبكرلا ىلا لصن دق ةريبك ةءالع

 دق ًادج هجولا تاليمج نهنأ عمو هابرغلا لاجرلاب ةلص لقأ اينابسأ ءاسنو

 . نهلزاتم نهمزالم ةرثكل كلذو ةكرملا ةفخو مسجلا ةقاشر نهصقنت

 باجحلا ن نم عوتنلا اذه نأ وأ «ميلق ألا ةرارح ةدشل كلذ نوكي دقو

 ةيسنلب_ةبج ىف ىابسالا لالا نسحأ نإ لاقي . برعلا نع ثوروم

 ىق أ دالبلا هذه ةعيبط لاخج نأل كلذ « ةنواشرب ىف مث ةطانرغ ىف من

 . لوقعم ليلعت وهو مريغل رسيتب ملام ةقلملا نساحم نم مهبسك أف ابلهأ
 ىذلا ىمييطلا نملابجي نيفتكي يلاغلا ىف نابسالا ءاسن نإ ةلمجابو

 هوجو ىف ىعانصلا هرثأ ىرتامب ةميبطلا دي اهلج ىتلا ةرمسلا هذهب صخ

 ملاظلا غلبي له نكلو . نيدمتلا ملاعلاتاهج نم ةهج لك ىف تايناثلا
 نامعتسيال بلاغلا ىف نابسالا ءاسن نأ ىنبجمي اممو 7: عيلضلا وأش

 اهنامعتسي نمو . نههافش ىف ءارجلا الو نبهوجو ىف ءاضيبلا ةنهدألا
 نع تاديعب نحيصأ كلذبو . ةعانصلا ةفلك ابعم رهظنال ةفخبف نهنم

 اهلك اهل ةيتقولا تانسحملا هذه لايعتسا ةرثك نم لضخ ىذلا مسقلا

 ةلضعو لوبذلاب هجولا ةرشب ىف مايألا صع ىلع رثؤت ةيخينرز تابكرع

 ةأرلاسك أ أ نإو ىعانصلا لاما اذه نا لاح لكى عو.صلقتلاب ةفشلا

 هعم عقتتال اع اهناوأ لبق ةخوخيشلا ىلا اهب مدقتي هتقو ىف اًيزم ءاور

 . ريقاقملا لامعتسا الو سييطلا ةيانع

 بواجي ريغ نسح ةوادبلا فو ةررطتب بوالحم ةراضحلا نسح

 لايروكسإلا

 ريخألا فصنلا ىف اينابسأ كلم ىتاثلا بيلف هماقأ ىلا ءانبلا وه
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 نع دمبتو رتم فلأ رحبلا نع عفترت ةق ىلع رشع سواسلا نرقلا نم

 ةريقلاو رصقلاو ةسينكلا لمشي وهو ارتم وايكن يسمخو دحأو ديردم
 اشوح ١١ ىلع ىوتحم هنأ تفرع اذاو . هتسردمو ردلاو ةيكلملا

  ةفلتخ ةنكمأ ىلا لصوت الس مكو . باب ١٠٠1و . ةذفان ١٠١١و

 تينارجلا نم هميمج ىنب ىذلا ميظملا ءانبلا اذه ةيمحأ رادقم تقرع

 . اينايساب همار ىداو لابج نم هب اونأ ىذلا قرزألا

 قنأتلا نم اهواخ ىلع ىهو ”ىطوقلا ماظنلا ىلع ةسينكسلا ءانبو
 ىف ةداع هارت ىذلا قنأتلا كلذ اهيلا لصي ال سفنلا ىف ةمظمن اهيف رعشن

 لكل وط عدررع لخادلا نم اهلكشو . ىريكلا ةيكيل وثاكلا سئانكسلا
 لكض رع عبرملا ءانبلا نم ةدمأ ةعيرأ ابطسو ىفو أرقم نوسمنخ هنم علض
 ةسينكلا ةبق اهيلع عفترت ساوقأ اهيلعو راتمأ ةينامت اهعالضأ نم علض
 ابحطس ىلع عفتربو . ىلصم ةسينكلا رئاد ىو ًارتم ١٠7 اهرطق يتلا

 بيلص ةبقلا وامي . ًارتم نيعبسو ةثالث وحن ةدحاو لك عافترا ناترانم

 ةسينكلا راوجيو  ًارتم نيمستو ةسمخم ةسينكلا ضرأ نع هتق دعبت

 ةريثك روص ترزلاب هطئاوح ىلع تعسر ميظع وهب هب طيح علم شوح

 ى فرغ ىلإ ب اوبأ ةهج لكن م وهبلا اذه طسو فو. ةريكمةيستك

 عياسلاو شع سداسلا نين رقلا ىف نيروصملا رهشأ مسر نمةنيكحاولأ اهضعل
 نيكاقلا سوسقلا نكسم لحم وهو ريدلا ىلا هنم دعصي ابضمبو . رشع

 نوعبرأو ةسخ اهيف ةميظع ةبتكم هيفو . ةسينكلا ىف ةدابعلا ةكرحب
 مطقلا نم ةيسنكلا ىناغألاو ةينيدلا بتكلا نم ةعوجب اهنم باتك ف لأ



 بوتكم اهضمبو « بهذلاب اهدواجو اهتاباتك تيشو دقو دج ريبكلا
 ةنيمت ةعومجاسهنمو ةميقلا شوقنلاو ةليمثجا موسرلاب نيزمو لازغلا قر ىلع
 .دل2 لأ نع لمت ال ةيب رعلا تاطوطخملا نم

 وهو ( نويتنبلاب ) اهنفد لبق نينس سمخ كلللا ةثج قي ريدلا فو

 نم اهطئاوحو ىهملالس اهلإ لزتيو . ةسينكلاب ةلصتلا ةيكتلا ةربقملا
 اهطئاوحو « راتمأةريشع اهرطقةنمثم ةفرغىلإ ىعتنتن فلا ىدرولا رمرمل

 اهف تيياو ةتساهف مّصو ةهدر أهتم علض لك ىو « رمرألا نم اهضرأو

 ةدع ىلإ لصو زيلهد ةعاملا قو . ضعب قوف اهضعن اينايسا كولم ثعح

 عم ةربقلا هذه ةلججابو ةيكللا ةرسألا ءاضعأ ضعب روبق اهيف فرغ

 ةمظع عم اهتمظع بسانتت ةيكيلوثاكلا ةنيرلا نم اهولخو اهقأنآ مدع

 . اهيف نينوفدللا
 4 قىكس ذنقما رز: تنكو ةمانلا هولح ة رشم لات نب اتعو

 ةجرد ىلإ اهب ممرباقم ةماقت ىف مخواطتو مهقتأت موهلاب لصو فيكو

 وأ اهلكو ضمد راوجي اهضعب روبقلا ىرقف « اهعون نم رخآ ءىث ابلثاعال

 نمو تيلا ةروص اهيلع لثم وأ تشن وأ تعسر دقو « رمرملا نم اهلج
 ميعنلا تانج ىلإ هدوقتل هيلإ اهدي دمتو اهتحنجأب فرفرت ةكناللا هلوح

 دق اهدحيت روبقلاضعبو ءاهيف هلم هرظتني ىتلا ةهجلا ىلإ حصأ ةرايعب وأ
 ةلخابو ء ماودلا ىلعةجرسم اهعياصمو:تيملا خيران رصتخم اذه ىلإ تعج

 ىف هرأ مل دح ىلإ ةعانصلا لاججو رظنملا ةماخنو عادبالا اهيف لصو دق

 ةيماخرو ةيبشخ ىسارك اهبف ةرضن ضاير ةربقلا هذهم طيحنو « اهريغ

 ةنابج نم هيلإ امو ( هرلا عطق ) ترك ذ انهو « ةربقللا راوز ابيلع ساجي



 سعأالا وأوأو نأشلا ب اما هريمي نأ وجرأ امع اهريغو قيفعلاو نيرواجملا

 - ءابح الاي ةهرو تاومألل ةم رح مهتياتع ضعلإ

 كلطن رعت

 ىلا لقلا ىف طش نأ دمب ىممديتمجر اذا اوفع ءىراقلا وجرأ انهو

 وهب ىرت ؟ ىرت اذا « (مات الاصتا ةسيتكلاب لصتي وهو « كلما رصق

 قباطيىلا هتملخديو ءرصقلاب اب هيفو امظع اعافترا اعفتر م اضيرع اليوط

 ةغلابملا نم ءىث امهب سيلوهتنبا مون ةرجحو كلملا مون ةرجح هيف ىضرأ
 مث ةدئاملا ةعاق ىلا لخدنو ىناثلاق باطلا لل هيلا امو اذه كرتن . قنأتلا ف

 قا ورا قمح نم اهب دجنف ىصوصحلا بتكملا ىلا مث ءارغسلا ةعاق ىلا

 ريرحلا نم ةريبك عطق ىلع تجمذ ىتلا روصلا عيدبو لكسشلا لاججو
 ىرتق ٠ ادت د ايم نركح
 نم ةريكم ةروص جيسنلاب هيف تمسردحاو حول ىلعالمتشم هلك احلا

 ىف ةروصلا هذه ىرث . ريوصتلا نف ق نيروبشملا دحأل فورعم لصأ

 لثمت اهعادبإ مامتو اهغوص لاكو اهعنص ةقدو اهناولأو اهلالظو اهزوري

 ى سبل ) لوقي املاح ناسل داكيو ةيخيرات ةثداح وأ ةببرح ةعقاو كل

 نيرع ىنب ةرصاحم ةروص كلذ نم ينببحأ دقلو ٠ ( ناك امم عدبأ ناكمإلا
 نابوج قاف «نامزوغ كاذ ذإ اهدئاقو ءفيرط يدل دارج نونا ع

 ء ةنيدلا هذه باوبأ هل حتفي مل نإ هلتقب هددهو دئاقلا اذه ءانبأ دحأب

 ةنامأو ةعاجش هذهو . هب هلتقيل هفيسن نامزوغ هل ىو نا ةناوغ ناكف

 . لبق نم هتنامأو لءومسلا ةعاجشن برض !ملثملا اهب برضا



 لاثم ىلع اثيدح عونصملا ريصحلاب اهلك تاماقلا هذه تشرف دقو

 قيزاقزلاو فونمىف نآلا لمعي امب ءىثث هبشأ وهو . هتقو هيلع ناك ام
 روصلا ةعاق ىلا اضيأ اذه كرتن . ةميقتسملا ةقيضلا طوطخللا تاذ نم

 هطئاوح لعتممسر دقو ءارتم نيمبرأ وت هلوط ريبك وه ىهو « ةيبرحلا

 هل تقرورغا اع ابتم ةدحاو ىرلظن تتقفل ةفلتخم ةيب رح تاعقاو تمزلاب

 طوقلا نيب تلصح يىتلا ةموثثلا ةعقاولا ىه كلن . ىلق هل دجو ىانيع

 رخآلا وحن امهالك ريسي نيشيملا اهيفىرث ء هطانرغ لوهس ىف '” برعلاو

 رحبلا ءاروام ىلإ مهب فذق نأ اهتجيقن تناك ىتلا ةعزملا كلن برعلا

 !! اهانب نم ىمنت سلدن الاف مرايدو مروصق نيكران طسوتملاضيبأالا
 ةمظع اهلكت ناكن ورق ةينامث نم رثك أ ماد ًاديج اكلم مءارو نيكرأت

 « ةيندملا دمب ةيشحولاو «نارمعلا دعب بارما مءاوو نيكرات ! ! ةمافنو

 ءاشي نم كلملا قي هناحبس هدحو هلل كلملاو . ةيهاقرلا دعب رقفلاو

 ءاشدإ نم لذبو ءاشب نم زمدو ءاشي نم كلملا عزنيو

 دارعللا رصق

 ةقيدح ىف ريغص ءانب وهو « كلملا رصق نم رتم ةئاملمث دعل ىلع وه
 ناكو نيلخادلا عم رصقلا اذه تلخد . ءانتعالا لك اهب ىنتعم ةرييك

 هيشأ وهو مهسالو ميموجه ىف مان ماظتنا ىلع ةروصلا هذه ىف نييراحا برعلا لكش )١(
 ىلعو مازح هيلع ( ةنك اج ) فطعم هبش هيلعو عساو ( نولطنب ) لاورس كارتالا سالب ءىش
 تيب رح نيب ممدنع امئاش سايللا اذه ناك اعرو . لكشلا ةيطورخم ةوسفلق ىلع تفل ةمامع سارلا

 نب دم مهنمو ةصاخلا شعب تح نيينابسالا سابلب نويزرتي نوريتك مهنم ناك مهنأ ىلع . مديغو
 . سلدنالا قرش بحاص . شين دسم
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 الو اريثكاال هتم مهفأ ملا رثأ نم هيف ام ىلا هتغاي موقلا دشري سراملا

 نوءارلا ىري ام عدبأ نم ًاروص تيار + تبر اذام ىبكلو . اليلق
 كل لثمت لاخجا ىف ةياغ ةرياغتم لاكشأو ةفلتخع موسر نم ةريغص احاولا

 ةيرثأ مطق كانهو انه هذه راوجبو . اهنابزأ اهقرني ةريبش ةيخعرات مئاقو
 دج ةعيدب رظانم لثمت ىهوفدص وأ جاع وأ ةضف وأ ساحن نم تعنص

 رايطأو راجشأ نم اهيف امب ةمساش ةعساو اهن أك اهمجح رغص عم اهارت
 نأ فصاو ىأ نكمي الو ء ةدحاو ةمطق نم اهلكو ناسنإو ناويحو

 لمع نمأ اهيلع هككح ىف ةميظع ةريح ىف اهءامأ فقو اهار اذإ هن ال اهفصن
 دقو ءارذعلل ةروصروصلا هذه نيب نمو : ناطيشلا لمع نممأىعزاسنإلا

 هنع لصفنتو اهمسج ًانيح لصتت (التندلا ) مرخلا نم ةءالع تلمتشا
 جباملا نم ةدحاو ةعطق نم اذه لكو « مسجال ”ىعيبطلا مضولاك نايحأ
 .رشع مبارلا نرَلا ىف اهتاقباس عم تمنص

 سيدقلا ةسينك دهاشتو امور ىلا ( لايروكسالا ) كرتن نآلاو

 ةسنك روزيو هردنل ىلا مث . مادرتوت ةسدنك روزنو سراب ىلا مثءسرطاب

 ف(لوبوركألا )دوزتوىرصملاخيراتلا ءاروام ىلا عجور م 1 دقلا
 انتدهاشم دعدو : هلك كلذ ع نم دملأ ىلا سهذنو رصم ىلإ دوعن مث. انييثأ

 هلك اذه له لءاستن مث . رصقالا ف كف ركلا لكيه روزت ةزيجلا مارهأ

 مولعلا نع نامزألا دمنأ وه نمز ىف ناسنالا ىنب نم كوالا لمع نم
 تلبس ىتلا ةثيدحلا تاءارتخالا هذه نم ءىث هيف سيل تقو فءنونفلاو

 ةيوقلا ةعيبطلا هذه تلمجو باب لكم ولعلا فلتخم نم تحتقو« باعصلا
 . ىناحيا لاح لك لعبا وجلا : ءاشي فيك ابك رحم ناسنالا دب. ىف
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 نم لكيه ةماقا تقولا اذه ىف كولملا ةردق ىف لهو انلءاسن اذا مث

 اهب دحاولا ناسنالا لمعي ىتلا ةئيدملا تالآلا هذه عم اصوصخ هذه
 . ىلس لاح لكل ع باوجلاف:مايأ ىف صخش فلأ هلمعي ناكأم ةظحل ىف

 ةدارال ةديعتسم تناكم ألا نأ انفرع ببسلا نع انثحب نحم اذاو

 ىضالا ىف اهناسؤرو ابكوام تابغر) ةرخسمو « ديميلا ىضاملا ىف اهلايقأ
 نماثلا نرفلا فصتنم دسعب ةيسنرفلا ةروثلا تماق اذا ىتح . برقلا

 كوللا فقوو « ةيبروألا ممألا نيب ةيرحلا ترفق اهرثأ ظوتو رفق

 اهدودح ىف مألا تراسو مدالب ريتاسد محل اهتمسر ىتلا ةرئادلا ىف

 ٠ نادحو مهسقت أل نولمعي سانلاو « هداليل لمعي كلما حبصأ « ةيعرشلا

 ىديأأ قيرطلا اذه ىف تدقف دق كولملا تناك اذاو . نيممتجم ممدالبلو

 ىلع هلا من لجأ نم كش الو لاحلا هذهو « مهب واق تبسكدتف اهاياعر
 . ةيعرلاو ىعارلا

 ٌرراثلاو ةريعللا
 ى شيمي ىلا ةديحولا ةئيبلاو نآلا اينايسأ ةمصاع ىه ديردم

  مهنوتقو مهمولعو مهتافرع سوعن هئاعم ىف علطتو نايسأالا ءاماعاهوج

 برعلا هكرت امجرثأ اهنأ كلشال ىتلا مهتراضح ىو مهتين دم رهظم ىهو
 . ةملاف ةراضحو « ةقداص ةيندمو «قأر نفو « مج لع نم : مدالب ُْف

 ىف نكي مل ول «متأ اهب عفتلاو « عأ نوكت اهنم ةدئاقلا تناك دقلو

 برعلاب مهللصو نأ دعب ةصاخمو عينشلا ىتيدلا بصعتلا كلذ نيينايسالا
 مهتاحوتف تناك دقف : نيبواغلا مدب نيحتأفلا مد جزتماو يسنلا ةحل



 دما

 امم مهيديأ ىف نابسألا تاريسأ نم ريثك عوقول ةبجوم سلدن الإ
 نيحعافلا ىف نك ثيح « نهب ىرستلا وأ نهنم مهجاورل ابجوم ناك
 ةلاحلا هذه ىفو . ةدئابلا بورحلا عئارش نم ةعرش ىهو . نيع كلم

 1 « دالوأ تابمأ» نهنومس اوناك

 . تاينابسالاب مهئارعأو برعلا نم سلدنالا ةالو جاوز رثكد قلو
 جوز دقف « ريصن نب ىسوم نب زيزعلا دبع مهنم جوز“ نم لوأو
 ىف هحورج رثأ تام نأ دمب طوقلا كلم قيرذل ةلمرأ انوليا ةديسلاب

 دم ريمألا حجوزرتو . دايز نب قراط اهيف هيلع بلغت ىتلا شيرش ةعقاو

 قزرو ةيرام اهمسا ةينايساي طسو الا نمحرلا دبع نب دم نب هللا دبع نبا
 حبص ةديسلاب رصانلا نب جسما جوزبو . رصانلا نتحرلا دبع هدلوب اهنم

 صحأع ىأ نب روصنملا جورتو . ديؤملا اماشه هل تبقعأو « ةيسنكشبلا

 هنومسي اوناكو « نمحرلا دبع هنبا هل تدلوو ءايرافان كلم وكناس تنب
 . ةيصخشلا هتريس ىف نيدلا ىلع هنأر جو هذالم ىلا هلي ريغصلأ وكن اس

 فلو بابح ابمسا ةينايسا نيدحوملا ناطلس رصانلا نب نومأملا جوزتو
 ةديسلاب رجألا نب نسحلا يأ نب دمح ناطلسلا يوزتو . ديشرلا هنبا اهنم

 ىأ نب قملا دبع مأ تناكو 5 هللا ديع ايأ هني هل تدلوو ةينابسالا امرت

 . ةينابسا نيرم ىنب ناطلس ديعس
 نيب مريغو طوقلا نم تاينايسالاب ىرسقلاو جياوزلا اشف دقو

 ريئأتلا نم ءىنث ليما رصنملا اذمل ناكو « برعلا نم ءاسؤرلاو ءارمألا
 اببس ناك 1ك « ةلودلا فمض دنع الإ ةئيبحلا هحئاتن ربظت نكست مل مهيف

 ىتلا ةناكتسالا كلن سماع ىنأ نب هبجاح ىلا ديؤملا ماشه ةناكتسا ىف
 ه - م ىلدنالا ةلحر



 د بس

 نأدمعل روصنملا عم تفلتخا املف « همأ ىعألا لوأ ىف اهيلع تدعاس

 ىلع ضبقو « هتوطس مئاد تدطوتو هتيرقبع ترهظو هتكوش تبوق
 يلا رانلا اهدلو بلق ىف معرضنا تذخأ «ديدح نم ديب | ديلأقم

 ىف ناك هنكلو 6 اهتامأ ىلا ةايحلا نماكش هسفن ىف ريثتو ءاهتافطأ

 لامعأ نم ءىشن متهبال . هنامسج ءلم نيجلاو حبصأ ثيح : نيمدر ألا نس

 ! ! ! هتاورشو هذالع موقي ناك اماالا ةلودلا

 ىجحعاو 3 اهرثأ افع هتوعو ةيومألا ةلودلا لع هتايح ىف ىضق دقو

 ىف تربظ يتلا ”ةيبنجألا ةيبرتلا كلت رثأ اذه نأ كاش الو اهدوجو
 ماع ىَبأ ني نمحرلا دبع ىف تربظ اي : ةيوم الا ىلع ءاضقلاب ديؤملا

 «نيدحوملا فعضب نومأملا نب ديشرلا ىفو « ةيرماملا ةلودلا ىلع ءاضقلاب

 «نيررع ىني نم كللا عايضن برغملا كلم ىنيرلا ديعس نب قحلا دبع ىفو
 . سلدن الا ىف برعلا كح ىلع ءاضقلاب رمحألا نب هللا دبع ىلأ ىفو
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 اوم و نار اداعا ل ىلإ
 1 اذكهو . ةيطوقلا

 ايس الو برعلا ةعيبط ىف رثأ دق ىميبطلا حيقلتلا اذه نأ ربظيو

 حماستلل بيس مهيف ناكو « مهتدح نم للقو مهقالخأ نم ققرف ربربلا

 لامتا ىف نيلخدتو تايبتحالا ءافلخلا تاهماب ةيقرشلا ةيمااحالا ةلودلا فصض أدب دقو )١(

 ةريك تناكو . ةيكرت ردتقملا مأو ء ةيمور ىدتهملا مأو ء ةيبلقص ىسايعلا نيمتسللا مأ تناكف : ةلودلا

 اهرماوأ مهلا ردصتو اهلي قداوقلاو ءارزولاب ممتجت تاكو اهدلو ةدم ةيدلللا رومأ يف لخدتلا

 اهب كارتالا دبتساو فعضلا ق ةلودلا روما تدخا تقولا اذه نمو . اهدلو نم لع ريغ نم



 سلا ا سس

 اوس مريغو طوقلا نم مبطسو ىف قب نم عم مهترشع هب اوتسحأ ىذلا

 فى مهيرحو مهعييو مهسئانك محل اوكرتف مهتايد ىلعاوقب مأ ما اوهسأأ

 ابلمج امي مهعابط ىف ةعرسل رثأ ىذلا جماسقلا اذه « ميمئارش 5 ةلوازم

 مهنندم قفارم لكى مهفاقث هب ترهظ ىلا عيرسلا قرا اذهل ةدمتسم

 تابم ألا هعضرأ ىذلا ىسايسلا رثأألا كلذ ايناح امكن اذإ اناو . ةديدحلا

 مهنم ًارينك أر جام ةيلاملا ةقبطلا ىف (موصخو نهماتبأ تاينابسألا

 0 « ةيبصعلاو « ةينيدلا دعاوقلا ىف نواهنلا ىلع

 ءاسسن ىف نهسلم ةنويلو « نهترشع لاججو « نهتالخأ ةفاطلب نرثأ دق

 ىف نهروبظ ناكو « بدألا ملاع ىف تاريثك نهنم رهظ ىتاوللا برعلا
 لك ىف نافرملا نيدايم ىلالاجرلاب ترجىتلا بابسأألا نم دالبلا هذه قفأ
 « ىلمملا حدقلا هيف ممل ناكىذلا بدألا ةصاخو مولعلا عاوتأ نم عون

 نيسنملا نيب عنج ةريثك ةيدنأ دالبلا مصاوع ىف مل تناك دقل ىتح

 «تانآلا ةيآ ىرسمل اذهو ءرثثو رمش نم ظنلاو بدأألاو لملا ةركاذل

 ديحولا ناهربلا دج لازن الو . مهتيندمف موقلا ولع ىلع نيهاربلا ةياهنو

 قئاقمل لصوم ريخ ءاسنلا ناف .اهيف فيطللا سنجلا غوبت ممألا قر ىلع

 ةميلسلو قمل نوأشنيف. مرافظأ ةمومق ىف مو نهانبأ ىلا هقئاقدو نوكلا

 ءاهتظعو مآلا دبع اهلع ىنبقي ىتلاسسألا ىهو.ةقئاف ةهادي و ةيكّذ ةدئفأو

 سنجلا نم سلدن ألاب نثبت نم ضعب كل ركّذن نأ انه اني نسحيو
 ىف .:نحبصأ ثيحم رثثلاو رعشلا ىف نهزيريتو بدأالا ماع ىف فيطللا
 ناك امم ةركف كدنع نوكمت ىتح ةناتمو ةهيدبو افرظو افطل هلهأ ةمدقم

 . اهيف فيطللا سنجلا اذه هيلع
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 : املوق نمو ةبيدأ ةرعاش تناك دقو ةبزاجملا ءالملا مأ نهنف

 نرمزلا ىلحم مايلمبو نسح عم ردصي ام لك

 نذألا ذات ؟ اركحذبو مكر ظنم ىلع نيملا فطعت

 نيني ىتامألا لين ىف وهف هرمع ىف ىتود شمي نم
 : اهوق نمو زيزملا ةمأ نهنمو

 دودللا ىف حري انظملو اشحلا ىف انحرجي مال

 دودصلا رجب جوأى لا اف اذب اذ اولعجاق حر حرج

 اهنإ لاقيو ةيرملا كلم حدامص نب مصتملا تنب ماركلا مأ نهنمو

 : كلذ يف املوق نمو سانلا ةماع نم ىتف بحت تناك

 يملا ةعول هتتجا يم اويبياف الأ سانلا رشعم اي

 برتلل ىولملا هقفأ نم 2ىجدلاردبب لزني )ل هالول

 ىلق هسبات ىتقرأف هنأ ول هاوهأ نعي ىسح

 ناطلس ىلع نب نمؤملا دبع ىلا تبتك دقو ةينوكرلا ةصفح نهنمو
 .«هدحو هلل دجْلا» ملوقب مهباتك اوءدبي نأ مهتداع نم ناكو نيدحوملا

 هدفر سانلا لمؤي 2نماي سانلاديساب

 هدع رهدلل نوكي 2سرطإ ىلع نئما
 هدحو هللدمّلا هيف كانع طخ

 اهسفن ىف اهلوق نمو
 ىديج ءادف ءابظلا دايجأو 2 ىنيعءادف مجرصلا اهم نويع

 دوقعلا نم دوقملل نيزأل ىرحت ناو دوثعلاب نيزأ

 دوبنلا لّمث ىتماق وكشتتو القثباصوألا نم وكشأ الو



 مس جد :

 اهفصقدصت لع اولأسالاققنينم ٌولاريمأ تقلا تايبألاهذهتنلب و
 فعأ ىم اولامف ؟ابفافع نع اولأسا لاف ءاهنم لجأ نوكيام اولاقف : اموت

 :اهتجهب قئورو اهلاجج ةنايصرلع هب نيعتستل الب زجالام اهملا لسرأفءسانلا

 روس دقو اهبحي دضتعلا ناكو دابع نب دضتعلا ةيراج ةيدابعلا نهنمو

 . لامف ةئان ىهو اهراوجب ةليل

 رهسي اهفادمو مانت ١

 : اهلوقب ةهيدب هتباحاف
 ريصل الو هنع ربصلاو

 رعمشللا الو ًادجو كلهيس

 : اهرعش نمو برخلا ءاسنخم اهنويقليو ةئودح نهنمو

 هل اذهو اذه ماد نأل

 ىراصتأو كاذ دنع قامح لقو ةراغ لك انعامسأ ىلع اونشو

 رانلاو ليسلاو فيسلاب ىسفن نمو ىممدأو كيتلقم نم مهتوزغ

 نا روصنملا نب رفظملا لع تاخدو « فحاصلا بتكتو طخ نس

 : تلجئراف هدلو هيدي نيبو صاع ىبأ

 ديرت ام هيف هللا كارأ
 ام ىلع هلياخم تلد دقف

 لا نهو هل دايملا تقوشت

 هتفن دق لبش بيخي فيكو
 ءامس ىف اردب هارت فوسف

 لآ ريم صاع لآ متأق

 ديزت ةلاعم تحرب الو

 ديعسلا هعلاطو هلمؤ
 دونيلاتق رشاوى :وهمأس>

 دوسأ ةمتارض ايلملا ىلا

 دونجلا هيكاوك ايلملا نم

 دودحلاو -2 ءانب الا اكز
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 ديلو برح ىدل متيشو خيشك ا ىأر ىدل مديلو

 : تربك دقو اهرعش نمو ىراصن ألا بوقعي تنب ميرم نهنمو
 لباهلا توبكتملا جسنك عبسو ةجح نيعبس تنب نم ىجئري امو

 لبكلا ريسألا ىثم اهب ىثمتو 2 اصعلاىلإ ىمستل فطلا بيد بدن
 ىمعألا ىوزخملا ركب ىنأ ىلع رقت تناكو ةيطانرغلا نوهزت نهنمو

 : ازيجتسم ىموزخملا يطاخم لاقف ىدتكلا ركب وبأ اعيلع لخدف

 هسلاجت نم رصين تنكول

 : نوهزت تلاقق . هب زيجي ايش دجو امو ركقلا لاطأو أف
 هلخالخا نم نيرخأ تودنل

 هلئلالغ ىف حرمي نصفملاو هترذأ نم ملطي ردبلا
 لاق « ىومأألا رصانلا ديفح ىقكتسملا ةفيلخلا تفب ةدالو نهنمو

 « رعشلا ةنسح لرقلا ةل زج ةرغاغ ةييدأ ةد و تناك: لاوكش نيا

 بدأألا نم ةياهن ىف تناكو « ءابدألا لجاستو ء ءارعشلا لضانت تناكو

 « رصللا رارحأأل ىدتتم ةبطرق ىف اهسلبع ناكو -- لاق نأ ىلإ فرظلاو
 « اهترغ ءوم ىلا بحألا لهأ وشعب « رثثلاو لظنلا دايم ابملم اهؤاتقو

 ةلوهس لعو «ءامترشع ةوالح ىلع باتكلاو ءارمشلا دارفأ تفاهنيو
 ةرابطو« باسنأ مركو « باصن وام كلذ طلخت ءاهباتنم ةرثكو « اهباجح

 . (اهايإ هقارف تقو هلوق نمو )ةريثك رابخأ نوديز نبا عم احلو « باوثأ
 كعدوتسا ام هرس نم مئاذ كعدو بحي ريصلا عدو

 كييش ذإ اطخلا كلت ىفداز نكي مل نأ ىلع نسلا عِرَم
 كملطأ (نامز هللا ظنح انسو ءانس ردبلا اغأاي
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 كيمليللارصق وكشأ تب كلف ىلل كدب لطي نا
 ءنحرادبم نب ملا ةبتاك بل لثم ارمألل بنكمت نم نهتم ناكر

 ” ناكهنا » هخيرات ىف ضايف نبا ركّذ دقو « رصاتلا ريمألا ةبناك ةنيزمو
 فحاصللا نيتكير نبلك ةأ ما نوعبسو ةئام ةبطرق ىف قرسشلا ضدرلاب
 نم اضير «ممتضاب ىتلا اهضابرأ لكف نذإ ناك مف « وكلا طلاب
 ؟؟فيطللا سنجلا اذه نم ةفصلا هذه لثم نحل ناك

 . سلدن آلا تابيدأ ركذ نم هيلع انرصتقا ام اذه

 دعلا مهيصخحتال نيرذلا هلاجر نم خبن نم ضعب كن ركذن نآلاو
 ىلسلا بييح نب كلما دبع : .مهنم نوريثك رهظ نييللإ مولع قف

 رانيدنب ىسيع من . باتك فلأ وح هتافلؤم تغلب 76+ ةنس ىفوت ىذا
 كلام بهذم ىف هئاملع ربك أ قيللا ىحي نب ىح مث. سلدن الا هيقف

 وبأ م. ممم ةنس فوت ةبطرقب ةاضقلا ىضاق ىلموابلا ديمس نب رذنم مت

 هيقف نوطبش نبا مث . ىبرعلا نب ركب ىبأ م ءا رسل مامأ طاش أتلا
 دم وبأهيقفلا ريزولاو .ىجابلا ديلولا وبأو . دلخم نب ''”ققب مث . سلدنالا

 وطاقلاو | دعس ناهعو . باتك ٠٠+ هفيل 1 تعلب ىذلا مزح نبىلع

 ىسرملا سايعلا وأو . ةرهاقلاب تام ىذلا ىنرع نب نيددلا حو . ضايع
 ىنلاو ةيفلألا بحاص قايملا كلام نباو « ةيردنكسألاب تام ىذلا
 . 878 ةنساهم تامو قشمدوىلا عباسلا نرقلا نم ىتاثلا فصنلا ىف رجاه

 كتنكميو . ادع نوصحيال نوداكيف بدألا ماع ىف اورهظ نم امأ
 0 ا ا ا ا ملا م د ريسلاو بدألا بتك نم هريغو نايقملا دئالق ىف مهضعل ىلع علطت ن نأ

 ةيمأ ىتب رصع ىف سلدن'الا ظفاح ديزي نب دلخم نب ( ءابلاب ) ىقي )١(
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 يلا امهنا ىرأ تنك ناو « بيطلا حفنو ةطاحالاك خيراتلاو تاقبطلاو

 مهتم دقم ىف نو ريثكء ال ؤهنم ز رب دقو .خير اتلا ىلا امهم برقأ بدألا

 حتتفلاو. ديرقلادمعلا بحاصهير ديعنياو . بيطخلاا نب نيدلا ناسل ريزولا

 روصنملاو. تاماقملا حراش ىثيرشلاو . نايقملا دئالق بحاص ناقاخ نبا

 . رام نباو . نوديز نياو . ءىناه نباو . هجافخ نباو . صاع ىنأ نبا

 وحن ىف ٍبدألا ىفاباتك فل ىذلا سويلطب كلم سطفأألا رفظملاو

 ةغللا ىف هيهاوم تربظ ىذلا هديس نباو . كرعز نب ريزولاو . دلجم ةئام

 سورطلا تلاحم نمم مريغو مديغو ٠ صصخملا باتك بحاص وهو

 بابل لاب ذخأب وعش نم ءمهتاأ : ميو 2011011

 بوأقلا ءاديوس ىلا هتقرب لصيي رينو

 اهنمو بدألا بتك نم ةلج ظفحي نودبع نب ديجلا دبع ناكو
 باتكلا ظظفح سانلا ىلعز وحرتمي ءارم لاو ءافلخلا ناكو .قاغألاباتك"

 .مهيظفمل عويشل يس اذهناكو ةمبق امل ةرئاج كلذل نوردقيو ىتالفلا

 ايدأواملع والضف مهتيعر ةمدقم ىف مبسقتأ نويومألا ٠ ءارمالاناكو

 دمت نب هللا دبع ريمألا لوق نمو رعشلا ىف ةيلاع مدق هل ناك نم مهنمو

 . ىنعملا اذه ىلا هريغ هقبسي مل هنأ نظأو ةقرلا ىف ةياغوهو

 كيمشخأام يلا ريسأايو 2كمجوأ ام قاتشلا ةجبماي

 كعرسأ ام غيلبتلاو درلاب اهظحل نم نيملا لوسرابو

 كمعم نم ىلعقخم سلجيؤ هي ىناتف رسلاب بهذت
 كعوط أ ام نمجرلا كرابت اهداربا تزحجيأ ةجاح

 «ةيوايميكلاو ؛ةيكلفلاو ؛ةيضايرلا مولعلاب اواغتشا نو ريثك مهنمو



 ا موال

 عبارلا تررقلا رخ +اوأ ىف ةميقلا هحئاتت ترهظ اب ةيعارزلاو « ةيتابنلاو

 ةيئدلا قر ف ريثك اودافأ نوريثك ءالؤه نم غبن دقو . ىرحهلا

 نباك . ةيلاخلا ةيبروالا ةيندملا نم ريثك ءىشل ةدام تناك ىلا ةيمالسالا

 موري ةنس فوت دمحأ نب ةهلسم مساقلا ىنأو ''' ا ناو 0

 دمت نب هللا دبعو . دم نب رفاغلا دبعو '*”ليعامسا نبا هع

 سديلفاب فورعملا ردب نب ليعامسا نب نمحرلا دبعو . ىرسلاب فورملا

 . ىطقرسلا نوحتف نب ديعسو . صاع ىأ نب روصنما مايأ ق ناك

 7” طايخلا ناو 1 دمحأ نب فلخ نب لعو ''” ثيللا ناو "بخ ناو

 راطيبلا نباو 76٠ ةنس قوت نوميم نب ىسومو . نشوج نب دحأو

 ةجاي نباو . ىليجشألا ايركز وبأو « ىتابتلا **رفم نباو . قلاملا
 نيفشان نب ىحي ركب و بأ هرزوتسا ىطانرغلا مئاصلا نب يحب نبدمح ركي وب
 عارتخا هيلا بسنيو « رياج نباو ( « همم“ ةنس قوتو ةنس نيرشع هدم

 ©” ربجلا

 ؟؟7ةنس ىفوت حمسلا نب دممني غبصأ مساقلا وبأ (؟) رمح نب هللا دبع نب دمحأ )١(

 51 نب قوت مكب فورت (8) 488 ةنس قوت ىطرفلا نمحرلا دبع ن + رمع (؟)
 ثيدحلاوةغللاىف امدقتم موجنلاوةسدنهلاب اريصب ناكق يعرلا رهشني راتخم نسحلا وبأ وع (0)

 دحأ نب يحي ركب وبأ (7) ٠0+ ةنس ىفوت ثيللا نب دمحأ نب دمع (5) ًاييدأ ارعاش خيراتلاو
 وه ) ىنابتلا جرفم نبا (8) 441 ةئس ةلطيلطب قوت دحأ نب ةهلس مماقلا ىبأ ةيمالت دحأ

 رباكأو ائااع نابعأ نمو ةيليشأ لهأ نم ةيمورلا نياب فرعيو دمت نب دمحأ سابملا وبأ
 برغلا نم لصو الو ب انمز قار ,مااو ماشلابو اهب ماقأو رصم رايد ىلا < ةنس لصو اهتالضف
 ةرهاقلاىلا هاعدتسافهلضق هنليو بويأأ نب ركب ويأ لداعلا كللا ناطلسلا هب عمس ةيردتكسالا ىلا
 ىلا داعو اجا زاجحلا دصق مث ةدم هيدل ماقأ نكلو ىبأف هدنع ةماقالا هيلع ضرعو همركأو
 ةيليبشأب ماقأت برغلا

 تام ىذلا ءايميكلا ٍلع ىف قرمتلل مامأ ىموطلا قايح نب رباج ىلا هبسني مهضعبو ) (4)
 (ها٠5 ةنس

 < ل م ىلدنالا ةلحر



 دن عواذس

 عرتخا ىلا سان رف نب سابع تايضمايرلا ىف اولختشا نبذلا نمو

 موجنلا نم اهيف ام ءامسلا ةئيه هتيب ىف مسدو نمزلا ةفرعمل لاقثملا ةلا

 جارختسا ةعانص سلدنأألاب طبنتسا نم لوأ وهو قوربلاو موينلاو

 ريغ هل عستتال هلبق ناكو ''”ناريطلا ناكمإ ىف ركفو ةراجحلا نم جباجزلا
 ءاوهلا ىف ةفاسم امهم راط شير نم نيحانج هل لمعف « نانويلا تافارخ

 مظني ىذلا ليبذلا لمع ىف هريكفت مدمل عوقولا نسحي مل هنكلو

 هفتح اهيف ناك ةطّقس طقسف - عّورلا طوقسلا منعو لوزنلا ةكرح

 ا/ةه6 ةئس

 دقو . ادج نوريثكف ابيف اوشينو ةيبطلا لئاسلاب اولغتشا نيذلا امأ

 نرفلا رخاوأ ىف 19811115 تناد سانرف نبا وذح اذف- ةجترفلا ىف ناريطلا رمأ عاذ )١(

 شيرلا نم ةحنجأ امه المعو رصع سداسلا فرقلا ىف 0111/1551* هييقيلوأ مث عع سماحلا
 اهدعي نم ىنأو . روسكو ضوضرب امهياصاو امهطوقس ى هظح لثم امهظح ناك نكلو
 رئاطلا صخشلا ىدعاس ةوق ىلع اهكرح رادم تالآ ةطساوب ناريطلا ق اوركف نوريثك
 تام عضي اهب راط هلا لاتتابلل ىتالالا عرتخاأ ١855 ةتس قو . ةحلاص ةجيتن جتنت مل اهنكلو

 ىضايرلا )ا ملاعلا لصو ريشع عساتلا نرقلا ةياهن فو . 1١455 ةنس هتوع هبيراجت تهتناو راتمألا نم

 ةعرسبرتم ةئامعست تراطف فيفخ زايج اهكرحمي موينمولالا نم ةرايط عارتخا ىلا ىناكيرمالا ىلجنال
 مارج وليك +* اهتزو ةريغنص ةرايط عارتخا ىلا هيثيرو نانأ' لصو مث . ةيناثلا فارتع ١

 . ةيناثلأ ىق ارتم ١8 ةعرسب ريطت تناكف
 لقت نم نآلا هارتام ىلا لصو قح هتيحالص ىف ديزي بيجعلا عارتخالا اذه ذا مث نمو

 ةمظنتم ةقيرطب دادغبو رصم نيب ديريلا لقتو برغلا دالبو هذه نيو اسنرفو ارتلكتا نيب باكرلا
 ديالو . ايلارتساو دنهلاو رصم نيبو اهنيبو اكيرمأو ةبروأ نيب ةعساشلا تافاسملا مطق ىف مث

  ضرالا هجو ىلع تايرعلا ةكرحك ءاولا ىف تارايطلا ةكرح هيف نوكست موي ىنأي نأ
 مدق فلا ةّئام نع هتحاسم ديزت ( نليز فارج ) همسا اريبك اداطتم اريخا ناملالا متص دقو

 كرويوينو ايذاملا نيب ةقاسملا مطقو اناصح# ه ءاهنم دحاو لك ةوق تاكرحم سمي زهج دقو تيكح

 . ةعاسلا ىف رتم وليك ١١ ةعرسب ابك ار نيئالثو ةريثكعئاضب
 امدق ا, 4 هلوط ( ٠١ ءر ) همسا بكار ةثام نم رثك ١ عسي انولاب زيلكتالا لمعي نآلاو

 اهف تقولا ةيضملو مامطلل ايف نوسلجي اسفنن نيسخح مسق ةعاق هبقو نيرفاسلا مونل تاعاق هبو
 ةعاسلا ىف الم ١8٠ مطقي وهو اهريغو ةءارق نم مثرفس ىف مهلسي



 ىف الو قرشلا ىف ابيلا لصي مل ةمجرد ىلإ سلدن الا ىف بطلا لصو
 ٠+ ةنس قوت ناملس نب قاحساو ء ''” رازجلا نبا : مهنم ركذن برغلا

 ””قاحسإو ؟”ىنارحلاو ””ودنلغنباو « ( خرؤملا ريغ ) ''"نودلخ نباو
 «بيبطلا © قاحساو ©”: سنو نب دمحأو « حتق نب دمحخو ء نار مج نبا

 دشر نباو « رهز ىنبو « هجاب نباو '”'لجلج نباو « قاحسا نب *”ىحيو
 دقو بييطلا ةمناخ نباو ""” ىرهزلاو ءرودملا نباو 37 نوصفح نباو

 اهريثأتو ( تابوركيملا) ميئارجلا دوجو ىلإ هيف بهذ ءابولا ىف اباتك ف لأ
 تام ىنذلا ىسرفلا ماعلا روتساب اهيلع روثعلا ف قيس دقو ىودملا ىف

 مام ةتسس

 هنع ذخأو هبمو ناهلس نب قحسا قل نم وهو ناوريقلا لهأ نم ميهاربا نب دمحأ وه )١1(
 قوت ةيليبشأ لهأ فارشأ نم ىمرصحلا نودلخ نب دمحأ ني رمع ملم وبأ وه (؟)

 515 ةنس

 شك ارم, يفوت ارعاش ًابيدأ ناكو اهب اقنو ةيليبشأب دلو بيبطلا ودنلغ نب محلا وبأ (؟)
 هذ٠ ةتس ىلاوح

 ىوم'الا نمسرلا دبع نب دمع ريمأألا مايأ ىف ناكو قرشلانم درو اذه ىتارحلا سنوي (4)
 ةبطرقب رهشاو

 ىيمتلا بلغأالا نب هللا ةدايز ةلود ىف ةقيرفأ لخدو لص الا ىدادغب ناك (ه)

 ىلا فرصنامث بطلا ةساردل انامز هب ماقأو *”5- ةنس رصانلا ةلود ىف قرشلل ىلإ لحر (6)
 هسقتل هصاختساو ءارهزلا ةتيدم هئكسأق * ه ١ةنس هللاب رصنتسلا ةلود ف ىلدن'الا

 ىوم"الا هللا دبعريملالا مايأفةبطرقب اهقعناكو ةلحنلا ىحيسم وهو قحسا نبا ريزولا هللاو (9)
 تالاسلاو تايالولا ىلوو هرزوتساو هللا نيدل رصانلا نمحرلا دبع ةلود ردص ىف ناك (4)
 رصنتسملا ةدم قوتو هّللاب ديؤلا ماشه مايأ ىف ناك ناسح نب نابلس (5)

 هللاب رصتتسملا كساب لصقا اذا اقوسليف ابيبط ناك ( مح نب دححأ ) نوصفح نبا )٠١(
 هدم ى قوو

 ناك 6٠٠ ةنس قوتلا ىوارهزلا سابع نب فلخ مساقلا وبأ وهو ىوارهزلا هطل :5 )١١(

 (ىرهزلا)و ةحارجلا تالآ هبانك ىف مسرو ةدالولا نف ىف فلأ نم لوأ وهو هنامز ءابطأ رهشأ
 نب ىلعىبأ ديسلل بطلاب مدخو ىلبشالا ىرهزلا نسحلا ىبأ نب ركب وبأ بيبطلا هيقفلا وه اضيأ
 رصنتسلا مانأ ىف وهو ةيليبشأ بحاص نمؤلا دبع



 دل عال دس

 ىسردالا : ابيف تافلؤم محو ةيفارغملا ىف اومن 2ريذلا نمو

 امأ . يلوم يطل سرا جلا بحاص ىر كملاو

 (ةيليبعأد م هلصأ )زودلخ نبا مونم نو ريثك مهف خيراتلا ىف او وربظ نيزذلا

 بيطملا نباو « ديعس نياو « لاو كشب نياو « نأيح نياو '

 نأل ميارلا نرقلا رخاوأ ىف الإ ةفسلفلا ىف اوغبن نيذلا ربظي لو

 مهنومهي نرقلا اذه فصتتم ىلإ اوناك ( سلدن آلا لهأ ةصاخو ) سانلا

 ناك امب ىذألا عاونأ لكب مهيلع نولواطتو 2١7 . رفكلاب لب ةقدنزلاب

 نم ءافلخلا ناك ام ًاريثكو ءاهم لاغتشالا راكتاو ءافتخالا ىلإ معرطضي

 روصنملازأ كلذ نمو « ةماعلل رقت ىذ الابمهنولاني نيدحوملاو نيطنارملا

 دشر نبا نجس بادآلاو مول.لا ىف هبمك ولع عم نيدحوملا .كلم بوقعي

 ةقسلفلا تناكو ءاحل هراكْنإ نم مولا ىلع هيلا ةفسافلا بتك ضعب ةبسنل

 «هب سانلا عاقرإ فوخ ةيليبشأ نم رعاشلا 'ىناه نبا رارف ىف اببس

 ىثقولاو « ليفطلانباو « دشرنبا ءابيف غوبنلا ءامسف مهنم روظ نيذذلاو

 هبحاص دوه نب ردتفملاو نايح نباو « هجلب نباي فورعملا غْئاصلا نباو
 لع رد

 ١ 0 و ار نبا قيسوملا لع ىف زرب دقو
 ىف اهدييقتو ةيكترف الا تايننلا سيئرتل الصأ تناكت افلؤم اهيف مللو

 (اهتناون ) ةرضاحلا اتركم

 فصنلا ق رصم ىلا هروضح دتع ىتافف"الا نيدلا لاج ديسلا ىلع رهزاالا ةءابق كذؤمو-(١)

 مودصقو ةقدتزلاب هومر مهلناق . ةفسلفلاو قانلا لوصأ هب هيردتو مرصتملا نرفلا نم ىناثلا
 نم دارأ نمل هتيب ق سيردتلا ىلع راصتالاو رهزالا كرت ىلا هعم رطضا امم ةناهالا عاوتأب
 مهدبع دمع خيشلا مامالا مهتموءرطقلا ىف ىمايسلاو ىركسفلا حالصالا ةداق مهتم ناك ن يذلا هديمالت
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 أهي هغوبن نميال ةدامىف مهنم غيني ناك ىذلا نأ يرث هرك د رمامجو

 ابيدأو اينيد اناع ناك هناف الثم دشر نباكىرخأ داوم وأ ةدام ىف هزيربت
 اذه عم ناك هناف هجاب نبا كلذكو ءافوسليفو ابتاكو ابيبطو ارعاشو

 ٠ ايقيسوم هلك
 نم كل انرتك أل ةملكلا هذه هل مسنتال ىذلا ليوطتلا الولو

 ريغ نم ملا لالج نوعدب نيذلا ءالؤه ابمامأ لجخم تلا ةلثم "لاءذه

 نم هثاملع نم هيف نأك نأ دمب قرشلا لاع نم اذه حبصأ دقو « لعام

 ارابكاو اماظعا مهئامسأ مامأ خعراتلا سأر ىنحني

 ىف نواقيال نم )١( معلا لاجر نم سلدن الا تيحأ دق ةلمطبابو

 مهفيلأتب تمماق نمم ىالسالا قرشلا مهبجنأ ن < مهءولعو مهتياقك

 0 اوناكدقو ةفلتخلا مولملا نم ىلع لكى ةيندملا لكايه

 اقلاو سان رفنب ا نيبو « انيس نباو رهزنبا نيبو « ”ىسوطلاو دشر

 17 ار يقل ع نبا نيبو «ىاهبصأألا جيرفلا ىنأو جدحلا يحي نيبو

 مُهمْص نبأ نيب و « ىعمص لاو نودبع نبا نيبو ء ىرتحبلاو نوديز نبا

 لك نيب هبشلا دوجول « ىرمملاو ريصيلا ناورم ىأ نيب نيبو «ىزراوألاو

 اواكو ء اهيفاوزرب ىتلا ةصاخلا مهفراعم ىفو « مهنافرعو مهمولع ةرثك ىف

 ديشرلاو رصانلانيب و « ىسابعلا روصنملاولخادلا نمحرلادبع نيب نولضافي

 «مهتسايس ىف مهني هبشلا ةرثكل ”ىمابعلا نومألاو رصانلا نب كسحلا نيبو

 نيب نولضافي اوناك م٠« مهقراعم ةرازغو « مهتساير لاكو« مجرظل دعلو

 رمت تادلجم ةلج ىت عيارلا نرقلا رخآ ىلا سلدنالا ءاملع خيراتل باتك ىضرفلا نبال )١(

 ٠18455 ةنس ديردم ىف نماثلاو مباسلا نيأرجلا اهنم اريدوك ذاتسالا



 ةرثكل « قشمدو ةطانرغ نيبو « صمحو ةيليبشا نيبو ءدادنلو ةبطرق
 ناهن الاو عورزلا ةرثكو نارمعلا عساوو ناينبلا ةماخض ىف اهدي هبشلا

 بادآلاو مولعلا قاوسأ جاودو

 كانا كاملا

 ةيطرق ىلإ ديردم نم

 اهمطقي رتم وليك 4٠ اهلوطةفاسمىفنيتنيددلا نيتاه نيب راطقلا ريسب

 . نايتسابس ناسو ديردم نيب لاك ( ابيرقت ) ءارح ىف تاءاس رشع ىف
 ةهج ىلإ هجتي هلا ىتمي ( سلدن الا ) هيلع ابوتكم احول راطقلا ىلع ىرتو
 لخدي نأ لبق اندنع ةريغصلا عورفلا رطقي ءىتت هبشأ وهو « بونجلا
 ىأهيف سيل ةهجلا هذه ىلإ رفسلا نأ فرعت كلذ نمو « حالصالا اهيلع

 . لك الل الو مونلل تابرع لاخلا ةعيبطب هيف تسيلو باكرلا ةحارل نامض
 ىداولا اذه ىف رثكت ةيعاررلا ىضارأألا اهييأر بونجلا ىلإ ان رسالك انكو

 . ةريغصلا ىرقلاو ركحاسدلاب ءىش هبشأ ىه يتلا ةلالا نكت
 رابآلا قابلا لوح رثكت كلذكو . ءىنلا نيللاب ةينب الا هذه ضعلو

 رودت ةنيعلا قاوسلا ضعب ىرت دقو فورعلا اهلكشب اهؤالد اهلعو
 عرازم ضعب املوح نمو كنزلا نم ( اهسيداوق ) اهريماصعو ناصح
 ( رجلا بوطلا نئاق ) رجآلا نأ ىرقلا راوجن ىرت دقو . رضحلا
 نم ةطخ لكى ف ىرت تاهجلا هذه ىف ةرارحلا ةدشلو . محفلاب قورحا

 نودانيو اللقنوامحي نايبصلا وأ تانبلا وألاجرلا ضم سلدنألا تاطحم



 د جهادسم

 تاطحملا ضمد ىف اهارت ىتلا ةيبصلا كاتب ءىث هبشأ جو ( اوغا . اوغا)
 نم زاجملا ءاركقمارتام وأ ( هايام ) نوخرصي مو فيصلا ةدم اندنع

 ةعاسلا قو (الا الآ ) نوداني مو ةريغصلا برعلا نوامحت نذلا برملا

 . ةبطرق ىلإ انلصو ءاسم ةعئاسلا

 يطرق

 ىمومقحل اماف . طوقلاةدم سلدن الا ةمصاع ب رملا لبق ةيطرق تناك

 نب ديلولل اهيف اعدو اهب ماقأ حتفلا دمب دايز نب قراط هالوعب ريصن نبا
 لخادلا نمرلادبع اهيلعىلوتسا ىتحتلاز امو . قشمدب ةفيلملا كللا دبع
 تحيصأ و كلم ةمصام المج قرشملاب ةيسابملا ةفالحلا ًادبمىف ىومألا
 ةدم تناكو . اينابسأب ةبب رعلا ةفالخلا رقم رصانلا نمحرلا دبع نمز ذنم
 ًادبم ىف ةفاللا رصق ناكو « ةمظملا نم نوكست ام ربك أ ىلع نييومألا
 ىلا قاب وهو « لخادلا نمحرلا دبع هائب ىذلا عماجلا دجسلا ىبونج هرمأ
 ىف ىكيلوثاكلا قيرطبلا رقم وهو . هتمافنو هئاور يف ال هناكم ىفنالا

 ةنيدملا جراخ ءارهزلا روصق نويومألا ءافلخلا ب دقو . ةهجلا هذه

 اهيف ةدايز مهم ةفيلخ لكل سدراب راوجب ( ىاسرفب ) ءىث هبشأ تناكو
 ةدحو بصاغلا ديو ةهج نم ةبلسلا ىديأو نيطلارملا فست نأ الإ

 نم ةنيدملا ىلع مهئاليتسا دعب نيماسملل رثأ لكو حس ىف ىتيددلا بصعتلا
 أهف نصحتي دقو ةيطرق نوصح نع ةديعل تناك اهنوكو « ىرخأ ةهج

 هذه ىلع ىضق كلذ لك « ةثلاث ةبج نم ةبطرق ىلع اومجيم اذا نودسلا

 لصي ملام ىلا ةيبرعلا ةفالحلا ةهنأو كلملا ةماخخ نم تلصو ىتلا دوصقلا
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 اهضايخب ارتم وليك نيئالم' اهلوط ىف غلبت تناكدقو . اهباب ىف ءىث هيلا
 ىف ةيقرشلا ةفالحللا روصق هئلبت ملاع برعلا وخرؤم هفصو امم اهضايرو

 . دادغبو قشمد
 اهتورث ىف دادنب هب تقبسام ةمظملا نم ةنيدملا هذه تغلب دقو

 ةلؤلا ىركذدلا كلت ريغاهراث ١ نم انل قبي لو اممونفو اهمولعو اهتراضحو

 . هباب ىف رخآا ءىث هتمافت غليي ال ىذلا عيدبلا عماجلا كلذو

 يطرق عماجملا رهسلا

 ىماحتلا ريبكلا ىرومعلا هباب وهو ةرانملا باب نم دجسملا انلخد

 نم ءانبلا ةبجوو .ًارتم نيرشع وحن هعافتراو راتمآ ةيئامث وحن هلوط غلبيو
 ىو . ( التدلا ) مرفلاب ءىث هبشأ ةبيجع ةيبرع شوقنب شوقتملا ماخرلا
 بابلا اذه نوكَتو . اهتءارق مطتسأ م ةيرع ةباتك اهالعأو ابطسو

 .ابيرقت اهفصت ضرع ىفارتميتنس ١١ اهلوط ةيساحن مطق نم هرهاظ نم
 ظسو ىف مولا مسر دقو . رخآلا ىلع ىدومج اهضعب لكشلا ةنمثم ىهو
 ىلا دجسملا مهليوحتو ةنيدلا ىلع مهئاليتسا دمن انايلص ةمئاقلا ةعطقلا

 ةمير» ىعو دجسملا نم ةيبونجلا ةيلبقلا ةيوازلا ىف ةرانملاو . ةسينك
 سخ ىهو ارتم هم اهعافتراو ًارتم ٠١ اهتم علض لك لوطو لكشلا

 رييغتلا اذه جوتسا دقو . سارجألا نمريبك دع ةقبط لك ىف تاقب

 :دجسملا نحص ةرانملا بأي نود نمو ميدقلا اهماظن ىف رييغن ضعب ديدجلا
 ىهو طسولا ىف ةدحاو كرب ثالث نالا ىلا هطسو ىف « مساو ءانف وهو

 « اهراسي نع ىرخأو « اهني نع ةدحاو ناتريتص ناتنثاو ىربكلا
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 . دحسملا نحصلا نود نمو . ءوّصولل اهتنالث تناكو
 نأ لخادلا نمحرلا دبع دارأف ةسينك دجسملا اذه ناكم ناكدقو

 ةعساو ضر اهنع ىراصنلا ضومف ء اهعقوم نسحلا ًادجسم اهناكم ىتبي
 هدجسم اهناكم ىنب مث . ( حترقالا ىخرؤم ةداهشل كلذو ) ةجج الاومأو
 ةرونملا ةنيدملاكمللادبع نب ديلولا هانب ىذلا ىوبنلا دجسملا ماظن ىلع اذه
 . ( ةيصخشلا ىقدهاشم هيلع ىلدت اماذهو )

 ىذلا دحلا ىلا محلا ىقأو مراكفأ ىف ساتلا ضعب طلخ لصو دقو

 لخادلا نمحرلا دبع ىلإ بسن مهضعب ناف « ةيهدبلا قئاقلا عم قفت ال
 هيلا مهجحت سانلا ىنفتسي ىتح ةماخفلا هذهب ةبطرقب هدجسم ىنب اعز هنأ
 لجرلا نأ اهيق ام لقأ ةمهن هذهو .ةكمب ةمركملا ةبمكلا ىلا مهجح نع

 هلثم مهي نأ هلل اشاحو ةسملا مالسألا ناكرأ نم انكر مده اذه هلمسب
 ءوس نم هيلع انلع اف كلذب

 ججاجح- ضعب لس هنع هللا ىضر اكلام نأ اوركذ مهنأ تدع ولو
 فوصلا سبليوو ريعشلا لك ًايههل اولاقف لخادلا نمحرلا دبع نع سندن ألا
 هذه تناكو . « هلثم هللا مرح ىف اًندنع تيل لاقف هللا ليبس ىف دهاجيو
 لخادلا نمحرلا دبع لثم نأ تفرعل نييسابعلا نم كلام ةنحم ببسس ةلوقلا

 : نولوقي ام نومي ال نيذلا ءالؤم هب همهنا امب ىنأي ال
 ىسابعلا روصنلا اهسفت ةمهنلا هذهبو تقولا كلذ ىف اومهتا دقو

 . دادنبب ءارضحلا ةيقلا ىنب اميح

 ناتمهت اهو «دحاو نمز ىف لخادلا نمحرلا ديعو روصنلا ناكدقو
 اناك امنا نيذللا نيمظعلا نيلجرلا نيذه ىفص ىلع ناقبطنتال ناتبذاك



 ناك تقو ىف مالسالا مثارش نمو مالسالا ةوق نم امحاطلس نادمتسي

 ءارعأ ناك هبقو ءامسلا ىف هعرفو ضرألا ىف تان هلصأ هيف مالسالار انه.

 تي جل ممدالب نم مادقأالا ىلع ايعس ةكم ىلا نو. موافلخو نيلسلا

 . ىئلزو هيلا ابرمت هللا

 نكلو هده نم كفلظاو لخادلا قب محلا دجسملا قداز دقو

 ىذلا سماع ىنأ نب روصنملااهانب ةيلامشلا ةهجلا ف تينب تلا ىريكلا ةدايزلا
 دجسملا ثلث خليت ةدايزلا هذهو . ديؤلل ماشه ةفيلخلا ريزو مهب ةنس وت

 ىرغلا بونجلا نم هجتت' اهتدمعأ طوطخ لويم ناب هنع زيمتتو ”ىلصألا
 لامشلا نم هجتتف ىلصأألا دجسللا ةدمعأ لويم امأ . قرشلا لامثلا ىلإ
 لمعلا ىلا رظني ىذلا نا لاح لك ىلعو ٠ قرشلا بونجلا ىلا ىنرغلا

 هيفو تاوواطا ىلع ىب لصأألا نأل : ايظع اهعنبي قرافلا ىرب ةدايزلاو

 لامعأ ايس الو ايجسم انوهبم ناسنإلا همامأ فقيام ةينفلا لامعألا نم
 ةروصقم ناكم ”ىلصألا دجسملا نم تناكى تلا ةروصقملاو بارحملاو ةلبقلا

 ةالص ناكم تناك اهنأ دب الو . هدحسم نم سو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 ةلابق دحسملا ىلا ةقيلخلا هنم لخدي ناكىذلا بابلا هاجن اهماب نآل ءافلملا

 ادج ةعيدب ةيصح شوقنب نبيزع عفت م علبرع ءانب ىهو ء رصملا باب

 ةنهدّألاب ابلخاد نم تيشو دقو « ةيوبن ثيداحأو ةينارق تاباتك اهملعو

 اطئاح املوح اوني نيرا ناكدقو . دجسملا ىلع تاحتف امو ةيبهذلا
 طالغ الا هذه ىلا اونطف مهنكلو ةنيدملا مذخأ دم راظن الا نع اهبجح

 اهنومجريو اهنوايزي نآلا مو خمرراتلا ىلع اهب اونجل اهوبكترا ىلا
 . ابلصأ ىلا



 ةسينك ىلإ هليوحن دعب سبقاونلا اهنف اوعْصو دقو ةبطرق دجسم ةرانم
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 : تعانلا ةئلابمالو فصاولا فصو هيلا لصنال ءىثىجف ةلبقلا امأ

 اهتردق دقو . اهنع سانلا عنهم ديدحلا نم ( نيؤبارد ) نآلا اهب طيحنو

 هذه لكو «بارحلا ابطسو ىفو ءاعافترا ارتم ١ ىف الوطراتمأ ةعبسب
 : اهتعانص ىف ةقيقدلاو ادج ةريغصلا 2” ءاسفيسفلا نم تمنص ةهحولا

 دقو . ةيبهذو ةيفدص عطق ابلخدي ة ريثك ناولأ نم ةيماخر عطق نم ىعف

 1. يلا 1 ىف ةذف ةروص هنأتني لام

 509 لرجل ل ا -:لاحيابق ءوضلا

 هأرتامت ةريثك ةينارق ةيفوك تاياتك بارحم لاو ةلبقلا ةرئاد فو . ةيبرعلا
 نيتريغص نيتفرغل ناباب اهراس ةلبقلا نيع نعو . اهلاثمأ ىلع ةداع
 .رثأ نآلا هل دج وبال ىذلا رينملا مزاول مول ةيناثلاو مامالا دبعتل اههادحا
 وكت رعقملا 00 ة هولمثو هلخاد نم عساو بارحلاو

 ىلوتسا ام اذا تح" 6 ركلا ىناهملا فحصملا هيف نوعضي اوناكو هفقس

 105 كيبز اوم هلك لو ا فل سيسوفيف ةيئانوي ةكابلصأ )١(
 05 ةيناثلا خرفالا لمعتساو ىلوالا ب برعلا لمعتساف « قوزم » ىترع اهلصأ

 نأ مهقعب ىعداو . هنع هلا ىضر ناّثع ىلا فحاملا شعب ةبسن ىف اريثك سلانلا طلخ (؟)

 وه هنأ ىهو ىرخأ ىوعد ىوعدلا هذه ىلا فاضأو اع فحصم وه هتهج ىف ىذلا فحملا
 ناك ىذلا وه هنأ لوقي ةبطرق - فحصم نع ملكتي ن هَ ديهشلا اذه مد هتاحفص ضعب ىل لع ىذلا

 وأ ةناتسالاب ىذلاو ىوعدلا هذه يعدي ماشلاب ىذلاو . نورئاثلا هلتق نأ تقو نامع هيف ولي
 ىضر نام نأ لصاخلاو . لوقلا اذهي لوق, نم رصم مدعت الو. كلذ نع هاوعد ل اه ال قارعلا
 اويتكف ةيمالسالا تاهجلا ىلإ ابلسرأو (ةرشعوأ) فحاصم ةتس هنم بنك نارقلا عج امل هنع هللا
 نأ نكعو : اذكهعو اهريغ اهنع بتك هذهو مدالب . ىف اهوعاذأ ىتلا فخاصلا نم اريك اهنم

 تدتعا نأ تقو هيف أرقي ناك ىذلا فحصلا هقن هنأ ال : -نايمل افحصم اهتم فحصم لك سحت

 لسرأ ىذلا فحصلا وه هنأ الو ءها+و ةنس ىق.هتاحفص ىلع همد لاسو ةميثالا ديلا كلت هيلع

 نييلدنالا ىلإ ةتيدملا نم ىلصأألا نايع فحصم لقتي نأ لفي ال هنأ.ىلع « تاهجلا سب ىلا هب
 ةغيخيا ةمبات تناك برغلاب نييومالا ةدم ق رصم نال : : هلغل قيرطلا رسبت دت مدعو ةقشلا دعبل



 دل هود

 قى شك ارم ىلا ىلع نب نمؤملا دبع هلقن سادن ألا ىلع نودحولا

  .لافتحا اهأ برثلا ىلا هلوخدب لفتحاو ههه+ ةنس

 زكرم ىف برغلا كوام نئازخي فيرشلا فحصلا اذه لاز امو

 نسحلا وأ بهذ تح مهتاوزغ ىف هتوبحصتسي اوناكو ما ظعإو لالجأ

 ها/١5 ةنس ىف ادئاع ناك ادب و.( سنوت ) ةيقي رفا ىلا ساف كلم ىنيرللا

 فحسملا اذه اهبف قرغ ام ةلج نمو هبك ارم تقرغ رحبلا قيرط نم

 ٠ . هب دبعلا رخآ اذهو فيرشلا

 راظنأ نع اهوبجحيل اطئاح ةليقلا ىلع اوماقأ (ضيأ موقلا ناك دقو

 . لامثلا نم دجسملا لوطو . رشع نماثلا نرقلا ىف تليزأ نأ ىلإ ىلنلا
 لصي هعافتراو ركم ٠4 برغلا ىلا قرشلا نمو رتثم ١70 بونجلا ىلا

 ةشوقتم اهناجيتو ماخرلا نم اهلك ومح١؟+# دجسلايناكدقو .ارتم# ٠ ىلا
 موقلادارأ امو « رمرملا نم دوم م>ه ىلع ةُماق هتبق تناكو ةفاتنم شوقنب

 طسو نم دومع ٠ ابعم اولازأو ةيقلا اولازأ هلخاد نم مهتسيئك"ءانب

 اهارت ىتلا مهتسينك اهيف اونبو ايانحلا نم اهيلع ناك ام اولازأو عماجلا

 ىلا لامثلا :رم اهدادتماو ىبرغلا لامثلا ةهج ىلا دجسللا طسو نالا

 مأ اهلمحتأ ىرحأ ال ءاتسملا هجو ىف ءادوسلا ةطقنلاكهنم ىهو . بونجلا

 ةيلطالاب شوقنملا ليملا دجلا فقس ضب اولازأ اوناكدقو . ابامخت

 نم جرخي نالجر هلمحب ءوني هلقث نإ هت مهضعب لوقي اذهك  امظع اياتك نأ لقعي الو « ىسابملا
 رثأ جورخي حمسي نكي مل ىذلا ايلماع هب ملمي الو ىلدنالا ىلا ديحولا قيرطلا ىه ىلا رصم
 نوليو اريبك انحصم خستتسي بتكلا راحت شم نأ دعبي ال هنأ ىلع , هدالب نم اذه لثم رك
 راجت لعفي رك هنمكك ىف هل فعاضي تح هل ارايك ! ةدسافلا ىوعدلا هذه هعيبيو مدي هتاحفص ضمب
  رسعلا اذه ىف راثألا
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 اوعْضوو .ةلبقلا ةهج ميظع ءزجهنم أد وجوم لاز.الو.ةييهذلا ةقيلاو ةليجلا

 ةداعإو اهعفر ىلع نآلا اولوعدقو.مهتسينك دوقع اهيلع اوماقأ ايانح هلدب
 اهوماقأ ىتلا ةريغصلا تايلصملا عيمج ةلازإ عم هيلع ناك ام ىلا فقسلا قأب
 باوب آلا بجح ناك ىذلا ءانبلا نوليزب فترالا مثو . دجسملا طيح ىف

 ى ةباق ىهو رصقلا لياعي امم باوبأ ةثالث اهنم تربظ دقو « ةيجراخلا
 ةصلاخلا ةضفلا نم حيباصم دحسملاب ناكو . اهرظنم ةماقتو اهشمت لاك
 نويسنرفلا اهذخأ حابصم ةئامدرأ اهنم رشعنماثلا نرهلا لئاوأ ىلا قب

 ش . لو الا نويلبات نمز ىف ةبطرق ملوخد دنع
 ريب نوكي داكي برغلا ىلا دوم مماجلا ةدمعأ نيب تيار دقو

 ةروص لكلا هيناج ىف ترفح دقو . رماع ىلأ نبا ةدايزو ىلصألا دجسلا
 هعّضو ناسنا سأر لاثم طئاملا ىف مود نمو . ايولصم حعيسملل ةريغص
 هرفظ ةروصلا كلت مسر ىذلا لجرلا اذه لاثم هنإ نولوقيو سوسقلا

 نم اوناكهلاثمأو اذه وأ ىلابب رطخ دقو. همالسإ رابظإب ققاني ناكو
 نودشريا وناك م هن أل «جريغو طوقلا عم مهيورحىنيملسلا مازه بايسا
 (0) مها ديت عضاوم ىلا ودملا

 ظ لا
 تتاكو« ىلايللا شعب ىف رماع ىتأ نب روصنملا عم اسلار ناكهتا » نايح نبأ لاق : ىرقلا لاق

 هيف مقأو سلاط جف ىلإ نآلا ضهنا هل لاقو ناسرفلا دحأب اعدق . رطلاو حيرلاو دريلا ةديدش
 انقاو رطملاو حيرلاو دربلا ىف جفلا ف قبو سرافلا ضونق لاق ٠ ىلا هقس كيلع رطخي رطاخ لوا
 سرافلا هل لاقف .٠ بطملا هلآ هممو هل را ىلع مره خيش رجفلا برق هيلع فقو ذا « هسرف لع
 ميري لبجلا ىلا شهم نيكسم خيش اذه هسقن يف سرافلا لاقق ٠ بطح ءارو لاقت خشي ديرت نيأ ىلإ
 روصتلا لوق ىف تركق مث اليلق ىنع راسف هتكرتف لاق ؟ ؟ هنم روصنلا ديري نا ىسع اف ابطح
 نأ ىسع اذامو هل لافت . روصنلا انالوم ىلا مجرا هل تلقو خيشلا ىلا تضهف ةتوطس تقخو
 ال سرافلا هل لاقق . قشيمم بلطل بهذا ىنكرتت نا هللب كلأس ؟ ىلتم خيش نم روصنلا ديري



 هد ياخ ب

 .بئاصم سبيس لجرلا اذه لاثمأ اندجو اذه نم دمدأ ىلا انبهذ اذاو
 ميمالسإنسحي مو اوملسأ نيا دوهيا نأال : لوألا هردصقىتحمالسإلا
 |وبراح دقو .هئادعأ نم مالسالا ىلع ارش * اوناك نيذلا نيقفانملا نم اوناك

 ثيداحألا توعد اوذخأف : هقوق ق وهو مالسإلا ةداع مالسإلا

 4 دسأفلاب ميحصلا طاتخا ىتح هلقي ملام ىنلا ىلع نولوقتيو ةبوذكملا

 اوربطو (١)ىناثلا رصعلا ىف نيدلا لاجر ماق ىتح كلذك رمالا لاز امو

 حيحصلادنسلاب اهفيمض نم اهدي اونابأو عوضوملاو ليخدلا نمثمداحألا
 سرفلا نم مهمالسإ نسح مل نم ىلا رظنا مث - ةهبش ةبأ هلوح منا ىقلا

 قاولاغوء عيشتلا اوعدتباف ىرخأ ةبج نم نيدلا ةدامب نيدلا اونراح ممر

 مهف ىف عءاوعأ اوكح مث . ةيمالسالا نعاهوجرخأ ىتح هبهاذم ضعلإ

 اذاو . هرهوج نع نيددلا هب اوجرخأ ىتح كلذ ىف اولاغو دئاقملا لوصأ

 ةلودلا فنييسايسلا ءالخدلا ءالؤه لامصأى ار ظنو بناج ىلا نيدلا انكرت

 اوماسأو كيلامم ةناتسالا ىف اوعيب و ىور وأ ىسور وأ ىراغلب وأ ىلرص

 روصنلا لافق . كلت هتليل مي ل سلاج وهو هيدي نيب لثمو ءروصنلا ىلع هب مدق مث . لففأ
 اياك ايلخاد اودجوف . هرامح ةعذرب اوشتف لاقف ٠ ائيش هعم اودحي لغ هوشتفذ . هومتف ةلاقملل

 اولتقو اويرشل ىراصتلا نم مهياحصأ ىلا هدنع نومدخي روصنلا ىلا اوعزت دق اوناك ىراصن نم

 تبرضو مهقانعأ تب رضف ىر راصنلا كئلوأ جارخاب رمأ حبصلا جلبنا املق اع

 ؟ . مهمم خيشلا قئع
 داشرلو حارتقاب ةةطوم ىف ه 171 ةنس ىفونلا كلام مامالا ثيدحلا لو ل 00
 ةريهشلا تاعومجملا كلذ دعب كاوت مث . ه ١6٠ ةتس قوتملا يرج نبا لبقو . روصنملا ةقيلخلا
 فلأ ةئام ظنحي ناكو ثيدحو ٠٠ اهيق مج ىتلا ىراخبلا ةعومت :ىهو ةحيحصلا ةتسلا ببكلاب

 معللكأ ةنسقوتلا ملم ةعومتو . ه ؟ 57 ةنس قوتو ةحيحص ريغ فلا قئامو ةحيححص ثيدح

 ىاستلا ةعومبو.ه ؟87 ةتس قوتلا هام نيا ةعومجو ٠ ه *7 ٠ ةنس قوتلا دواد ىبا ةعوخجو
 - داهتجالا رمأ ىهتني مهملاو . ه ه8 ةنس قوتملا نطق رادلا ةعومتو . ه ©8+ ةنس قوتلا
 . ثيدحلا ف



 ممم حبصأو ةيلاع ةناكم ىلا اولصو ىتح مولا رايك ةناضح ىف اويرتو

 . ىلوالا مهتيسنج ةمدخ ىلا مهسييطل نوليع داوقلاو ءاسؤرلاو ءارزولا

 ف اوأشن ىتلا ةلودلا هذه دنم اهتدعاسمل ةيلصالا لود ميلمسست 37

 متازه ببس اونك ءالؤه : اهتمن قنوشيمب نولازيال اوناكو اهتزع
 ءاهتورث فعّضو اهسايس داسف ةلع اوناكو اه.ورح نم ريثك ىف ةلودلا

 ىلع هللا مهناعأ نييلاكلاب هللا ابفعسأ تأ الول اهرسمأ ىثالتي داكى تح

 . مدالب ريخ هيقام

 برهيأم ميظعلا عم اجلا دحلا اذه ريغ ةيطرقب ناكدق هنأ انفرعولو

 ا , الو تناك دحاسملا نأ انفرعو «دحسم ىقلأ نم

 ني نل]ويسمرح ا ىف نآلا ىلا نأشلا وه يك ةفلتخم ا مواعلل سرادم لمسك

 دجسم او دادغبي عماج ا دجسم او رصع رهزأألاو ةنيدلاو ةكك نيفيرشلا

 شك ارعب ةيبتكلا دجسمو سذوت,. نوتيزلا عماجو قشمدب ىومألا
 سدقلاب رمح دجسسمو ةناتسالاب دمت ناطاسلاو دمأ .نراطلسلا ىعماجو
 ملا ىف اهزيدبت نم برعلا نمز ةيطرق هيلع تناك ام ليختن نأ انتكمأ

 ىف ةيمالسإ ريغوأ ةيمالسإ ىرخأ ةنيدم هيف اهقحلت ملام ىلا نافرعلاو

 اع تقولا كلذ ىف اهناكس ددع ردن نأ ةيناث ةهكب وم انتكمأو . اهرصع

 . سفن نويلم فصن ىلع اريثك ديزي ناك
 ىرتدقف . افرص اييرع نوكي داك اهينابم لكشف ةيلاح ا ةبطرق امأ

 لصفي شوح ىلا لصو زيلهد هنود نمو اهتويب .نرم ىجراخلا بابلا
 اهيفعرز ةليج ةضور ىرت شوملا ىفو « بلاغلا ىف ديدح نم بأب اههنيي
 ابللختي ( ىجنرفلا لخنلا عاونأ نم ) اسنكسلا وأ كيرالا لخم نم ءىش
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 ماخ لا نم ةكرب ةضورلا هذه طسو ىف ىرتو . دورولاو راهز الا نم ءىش

 «هقيض وأ هتمس ةيسنب ةريبث 5 ءا ةزيكم فوملا سرا نع ةئطاو وأ ةيلاع

 أهيلع ىذقو رصع تناك يت ولا ةيناروملا تاعاملاب شوملا اذه ىتركذ دقو

 ةهجيةعدقلا تويبلا ىف اهم ءىث لازي الو ديدجلا ىجيئرفلا ىتانبلا ماظنلا

 . حالسلا قوس

 ءىشث هيشأ ىهو لابقتسالا ةعاق ىرت شوحلا نم لخادلا نيم لعو

 كالا هكلا لا ربا ايدج قو« ةعدقلا ان رادو( ةردنملا) 07

 ةيضر الا ةقبطلا اطيح و«باجحلا نم ءىثىفش وحلا اذهىف نسلجي ءاسنل

 عافترا ىلا لاك الاو ناولأالا فاتخلا ىناشاملا اهرئادإف صوصملا 1

 . برعلا ةدم نم هنيدملا ف تيب موسرلا هذه نأ كش الو ٠ نيرتم

 نم نكمأ م عم عماحلا دحسملا نم برقي م تب ابيف قب دقو

 نهيلع بلغي تامثتح ةندملا ءاسنو ٠ هيف هب احصأ دوجو مدعل هنرايز

 صر الالة ةهجتم اهبنيعىرت نم ةدحاو ترصبأ اذاف رصبلا ضغو ءايحلا

 ىرت داكتال ادج ةراح مدالب ذأ عمو اقلطم كيف اهرظنب قدح الو

 تناك ةديس نأ ةنيدللا هذه ىف تيأر ام سيرغ نمو « ةيراع نهرودص

 ةريغص ةجرف نم جراخلا ىلا رظنتو ىجراملا اهلزنم باب ءارو ىراوتت
 ىلا اندتع ةينطولا ءايحألا ىف دهاشت تنك ام بالا ىعارسم نب

 . سرق دهع

 ىف وهو ريبكلا ىداولا رهن نم ىب رغلا ءىطاشلا ىلع ةبطرقو
 كرب ةئيه ىلع كانهو انه ةدك ار هايم ريغهيف ىرت ال هقرش نمز

 ةرطنق دجسلا ةلابق ىفو.رخ الا ءىطاشلا ىلا ةفاج ضارأ اهب طيح ةرين ه



 عماجلا ةيطرق ددحسمل ىلخاد رظنم

 5 سا م سلدتالا ةلحر





 اهددج دقو ةنس نيسمخي داليا لبق رصيق سويل وي اهاتب رتم؟+ ءاحلوط
 ايمرو « سلدنالا ىلع زيزعلا دسبع نب رمع لماع كلام نب حمسلا
 اهل برعلا ءانب نم هعلقب قر مثلا فرطلا نم ىهتنت ىهو « نوينابسالا
 ىفو ةطرشلل ةطق#: اهيفو . ةرحلا ةعاقلاب نآلا ىلا ىمست ناجظع ناجرب

 ةدم ةيئام نيحاوط تناكح ةينبأ ةعبرأ ةرطنقلا نم ابيرق رهنلا طسو
 تاماج مهتدم ىف تفاك ءىطاشلا ىلع ةميدق ةيفبأ اهنم ابيرقو . برعلا
 سيدقلالاثمت هيلع ًايلاع ادومع ةرطنقلاو دجسملا نيب موققلا ىتب دقو . ةيرهن
 سفن فلأ نونا اهناكسو ةنبدلا دحت كلذل . ةنبدملا ىاح ليئافور
 نم اهيلا امو اطنط ىف لاخلا وه اكل يئاور معا اهلاجر فصن نم ربك أ
 تاوبقلاهي ىذلا عراشلاوةقيض ةنيدملا عراوشو .ديسلا مسا رسضك ىف دالبلا
 نم هلظن ةميخ هالعأ ىف نورشني ةعسلا ضعب مساو ةيراجتلا لاحاو
 عسوأ انه اهمأ الولاندنع ةغاصلاو ىليلملا ناكل ىنتركذ راهلا سمت
 ةيرحلا كل كربأو . ةيوركلا عراش وه اهعراوش ربك آو . فظنأو
 اهم 5 ىرأ ام ىلع هضرعو . هديرت ىذلا فيرحتلاب هتءارق ىف

 ىف هينابمو ءىهاقملاو قداتفلا ضد هيفو . ةهج لك نم هزيررفال ةرشع

 ةنيدملا جراخ ىه ىتلا ةيفب الا امأ . ىجيرفلا زارطلا ىلع بلاغلا
 امم ةديعب ةفاسم ىلا ادتمم نارتلا لوح رثكيو كاذب الو اذهب تسيلف
 1 مانألا دب اهم ةعدق ةينبأ ابق ناك دق ابنأ ىلع لدبي

 اهترثكىلع تاوبقلا ىرت كلل «ليلق ميلمت ةنيدملا لاجر , نأر هظإو
 ىفكيو كلذ ىف ارثأ ةرارملاةدشل "نأ نظأو راهنلا لوط مهب ةصاغ ةرماع
 «ةنيدملا هذهقمويلا ف تارم ثالث ماجلا لخدأ تنك ىنإ كل لوقا نأ



 تح قو ابن

 هده قو . ريلظلا تقو نيتعاس نم رثك أ درابلا ءالا ف سلجأ تنكو

 ىضقي_ ناكو ليعامسا ديمل انق ريدم اشاب دواد موحرملا تركدذتتءانثثألا

 قاروأ تناك اذاف : متَدلا هتود نمو . ءاملاب ءىلتمم ساطتف ىف هموي اق

 - هليبس ىلا فرصناو اهمتخو ( بتاكشايلا ) باتكلا سيئر ىتأ ةماه
 ةدش نم نافطاي ابليو .اهراجشأ ايفون اق قم ةطرغربا 5ك

 . سمشلا بورغ دعف ولو ًاريثك اهترارح

 ماظنل ةرضان ةضورو ةرهاز ةتج برعلا ةدم ةيطرق تناكدقلو

 م1 ةنس اهيلع ةحرفلا ىلوتسا اق اهف برملا هثدحأ ىذلا ّىرلا

 اهناحلخو ابعرت اولمعأو ىهتكسلمت دودح ىلع تصح اهولعجو ابلهأ اودرط
 كلذبو  لبحلا نم اهروصق ىلا برعلا هريس ىتلا ءالا كلذكو

 الا 8 ريسن الو موبلا الا اكسيل رافق ةرضنلا جورلا هذه ةفضا

 ضرأألاةنِج ناك نأ دمب ىذلا قارعلا لاك اهلا ناكو . مومسلا تاحفل

 قرد ةراهت كابالا ارق ينو هد تلاد نأ دمن حبص أ نييسايعلا ةدم

 :الكلا ءارونواقتفي نيدذلا لحرلا برعلا نم موق ريغ نآلا هنكسي الو
 ابلهأب قل داك دالبلا نأ كش الو

 دمستو لاجرلا دن اكىتشت  اهتدجودالبلا ىلا ترظن اذإو

 ىرأل ماظن ءضوىف تركق ابمايأ رخاوأ ىف ةيلملا ةلودلا تناك دقو

 تهذف رصعب ريهشلا سدتهملا سكو كليو رتسملا تمدقتساو قارعلا ىف

 ماظنلا هل اومضو نآ دميو نييرصملا نيسدنبملا نم ةبخت هعمو قارعلا ىلإ

 هموسر لازن الو ء همزلت ىتلا تاقفتلا ةرثكل ةلودلا هتلمهأ ضرغلاب اولا

 . نآلا ىلا ( لاغشالا ) ةيكرتلا ةمفانلا ةرازو ةنازخ ىف نظأ ام ىلع
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 قارملا راصو لصوملا ىلع كرتلا عم اوحلطصا دقو زيلكنالا لملو
 اذه ذيفنت ىلع نوامسي مهّمآوانمو كارثأالا نم نمأ ىف ةديدجلا هدودحم

 نأو ةمرصنللا هتيهظرو لوألا هبايش قارملا ىلا اومجريف عورشلا
 «(اهيف ءىثلكوهو) ىعارزلا اهنايك ىف رصمددهم امم ةينمألا هذه تناك

 داري ىذلا ىرلا ماظنو « ءايلو آلا ليج عورشمو « راوكملا دمب ةصاخو
 ىلع ايلاطياوزيلكتالانيب هيلع قفتملا وهو « ةرتيرأالاو نكآوس ىف هلمع
 هلك اذه ءارو اءوبخحم نوكي ام هللا الا لمي الف ءرصمو ةشبملا باس

 هذه لك نم صلخم ىرصللا حالفال سيل لاح لك ىلعو . اندالبل

 اهترهش اهلإ مجرب ىتح هتعارز ةيقرتي هتيانعو همامها ريغ هناي تاددجملا
 ةنس نيرشع ذنم هل تناكى تلا هتنتر ىلا ىرصملا نطقلا عفتريو « ىلوألا

 ىرخأ دالب ةنأ نطق هلدعي ال ثيحب
 نم ابفنتكت ىلا تاذدبلا ميج نم رصم صلخت هدحو اذهمو

 كارتالا ثأأ انظحال اذا اهسالو « بونجلاو لامثلاو برغلاو قرشلا

 لمعلل نآلا اوغرفت دمت مهظأومدالب ىف نطقلا ةعارز ميمعت ىف نو ركشي

 نأو .اهلج وأ ةيجراملا مهلئاسم لك اوفص نأ دعب ةيلخادلا مرومأ ىف

 مدالب ىفنطتلا ةعارزل ةديدملا ب راجعتلانولوازي ىرخأ ةهج نم نابسألا
 براجتلا هذه ناكمو ةباغلا هذهل نييرصلا ضعب المف اومدقتسا دقو
 اينابسسأ ةرارح ةدشل اهيف اوحجني مل مهنكلو ةيليبشاو هيسفلب نآلا

 نم درأب ىلا راح نم وجلاب لقتفت دق ىتلا ةيئاجفلا ةيوجلا تاريذتللو افيص
 ْ ويمتبس رهش مأيأ ةصاخو دالبلا هذه بونج ىف اعني طسو ريغ



 كلا هاي اع

 م راتاإبو ةربلل
 نيحناف اينابسا ضرأ برملا لخد كلملا دبع نب ديلولا نمز ىف

 حتتقلاباوهنا الو . ريصن نب ىسوم مث دايز نب قراط ةرمأ تخم ه7 ةلذس

 ندمب قرشلاىلا اهنمو برغل ىلا قراط هعمو ىسوم داع ةنواشرب لآ
 أبيلع فلتخم تلاز امو . ريصن نب ىسوم نب زيزملا دبع هنبا اهيلع ىلو
 قرشملا ىف مهمكح ىحتنا نأ ىلا اهيف مل بطخبو ةيمأ ىنب لبقنم ةالولا
 ١غ ذيام ريخو ىموم نب زيزعلا دبع مهمالو ةريخ نمو . ه5 ةنس

 دالبلا ّحلاصمو ةحمسلا ةميرشلا نيب قيفوتلل ناويد ءاشناب رمأ هنأ
 نم سانلا هيلع دفوف سلدن الا ىلا ةرححلا رمأ هعيحشتو « ةحتتفملا

 تابجلا نم ةبج ليبق لك عطقي ناكو . اهريغو رصمو قارعلاو ماشلا
 اودفو ىتلا دالبلا ىف هتاعانصو قرشملا مولع راشننا يف اببس كلذ ناكف

 ىلا حتفلاب ضب ىنلا كلام نب حمسلا [ضيأ مهام ةريخ نمو . اهيا
 ةسبنع مث . ( زولوت ) هشولوط ةنيدمل هراصح ىف .تامو اسنرف بونج
 تامو . اسن رف بونج نم امهر يغو اهنو ةنوشقرق ازغ ىذلا ميحس نبا
 قفانلا نمحرلا دبع مهنمو ( تانيربلا ) لابج ىف هل لمع نيك ىف ةسبنع
 دعبو ( لرأ )ىلا راس من دالبلا ةيلخاد رم دسفام حالصاب ادب ىذلا

 (نويل ) دصق مث اهيلع ىلوتساف (ودروب ) ىلا راس اهيلع هئاليتسا
 "كلاتهَو . أاحضاف ابلخدف (روت ) دصق مث . ةونع امهذخأف (نوسنازعبو )

 .نمحرلادبعدتراف . (لتراملراش) ةلراق ةرمأ تح ةينارصنلا ش ثويح هتلباق

 مهني تلصح اهيفو . هييتاوبو روت نيب تناك ىتلا لوهسلا ىلا هشيجي



 ٠ وا ها سلدنالا ةلحر
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 رص نأ الوأ برعلل اهيف نوكي رصنلا داكن ادلولا اهنم بيشي عئاقو

 دقو. ميعانم اهفو مهتاركسمللا اودصق حتر فالاأب مهشويجىف خراص
 متانغلا هذه ب باحصأ ىف ساسحلا رتولاب هتقرممو هرظندعيل لراش نوكي

 هركسع نم ةقرف مركسمم ىلا لسرأ :رعولاو لبسلا ًالمت تناكى تلا
 (سنكشبلا) ناوأ «بالسألاو ملنغلا نم مهيديأ تكلمام ىلع مهجاعزال

 «مهيلع مهمناطلاس نما وصلخ برعلا تمزهما اذإ ىتح ةعدملا هذهب اوماقت

 امنيو  ةركفلا هدمل مبقوفص ىف بارطّصالا لصح دق لاح لكىلعو

 مهس هباصأ لاتقلا ىلع مهعيجشتو مهتيثت لواحي نمرلا ديع مريمأ ناك

 تناكذ عمو ارمأ فلتخاو مهفوقص ىف للملا مق مقو كلاتهو « اليتق هنمرقت

 مئاتغلا نم مهيدي أ ىف اع نيفتكماينابساىلإ ةدوملاىلع اوممص نأ ةجيتنلا

 نم مهيدي أف ناكابب نيلقتم بون اولا عالم اوكرت ليللا ءانثأ ىو
 اسن رق ضرا نع مالجا نا ىلإ مهتيفقأ ف برضد ودعلاو « لاومألا

 ىتلاهمادقاو ةداملل ةقراخلا هتعاجش مم هللا همر ىقفانلا نأىدنعو

 هيلع بجي ناك اهماوبأ عيمج ىف 5 بيلاسأب هتفرعمو هل ليثم ال

 ةريزج ريبطتىف دايز نبا ىار ذقتي نأ اسن رفىف هشويجب لفلغت, نأ لبق

 (نييرافنلاو) طوقلا نم ةيلامشلا اهتاردحنم ىلا (تانيربلا) لابجو اينابسا

 ناك ىتح « ةريزجلا لامث نكسق لازت ال تناكىتلا رصانعلا نم مريغو
 «ةمدألاو ةرشبلا نيب هنم نكسي ناكىذلا ودملا اذه نم هدالب صلخم

 دالبلا ةيلخاد ىف ناحيه لكل لمعي هفعض لاح ىف ناك ىذلا ودملا اذه

 لصي ناكلب ؛برعلا نم رخآو ليبق نيب ةروثلا ران مارضاب ابلاغ ىعتني

 نباالاو هيخاو خالا نيب دسفي ناكف هسفن ةرامالا تيب ىلا هلخدن#
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 (ناكربو) ًافطنال ران ةوذج سلدن ألا ىف اهلك برملا مايأ تناكو « هيبأو
 برعلا براحم ذخأ هدعاس ىوقو هشيربلداذإ ىتح ءاده الت ابا رطضا

 . ةينامنالا امل كبت لازنال ةوسقلا نم لاح رايد نم مهجرخأ نأ ىلإ

 د لغم نأ اسنرف دالب هلوخد دعل ىهفاغلا ىلع بحي ناك ممذ

 ىنذلا دحلا دنع ليسلا اذهل ىعيبطلا فمضلا فَقي نأ لبق هموحه ليسلا

 رايتل نوكي نأ بحت ناك مذ « ةعزه رصنلاو نالذخ حتفلا هب بلقتا
 تبعشتو اهلرهس تمسلا دق دالب ىف دح ميظملا حتفلا اذه تاراصتنا

 دحر لا هموجه طخ ابيف دتماو حمتفلا ةرئاد اهيف همامأتحسفتاو اهنوزح

 وأ ةنق ةرخأ ب نأ دبملا كلذ ىف تالصاوملا يلاسأ ةلق عم هنكعيإ

 رتم واكح ىتئام نع لقت ال امهدب أم ةفاسمو : هيفرط ىلا هيأرب ىلدي

 قودرودلا ) رهن ىدعتي الأ هل اريخ ناكو .( ىطفالطالاو نويل نيب )
 ماودلا ىلع وهو برغلا ةبج نم ىلامثلا هدح هلمجص لب ( 2200115

 لايج لمجي نأو ء سونايقالا نم هينأي ىذلا دلا مظمل هئاع ضايف
 رهن نوكيو ء نويل ةئيدم ىلا رخا ادع ( قنات 01 قرفوألا )

 ناك كلاتهو « هدب ىف تناك ىتلا ايليسرم سيلخ ىلا قرشلا هدح نورلا
 ةنيدم ب رغلا نم 9000 نم هلوأ عافد طخ ىف فق

 اهم ابحتتفا ىلا دالبلا مظنتل غرفتي ناك كلذبو . ه0الؤلا نايور

 هودع ناك امبرو ء كلم نع عافدلاب مهنم ليبق لكل عشيق نيحافلا نيب
 (مله ابروأ بابلأب ريطي داكى ذلا موجع ا اذه فقو ىلع هك وس

 هتيب ىف عبقي نأ ىضري ليترام لراش ناكو . اعزج اهئاشحأن م تتفيو
 اهتيواه همامأ مسجتت تناكىتلا رطاخلا كلن يحل ىف هسفنب قليالو
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 ال ول رتم وليك ئامو الأ غلبت ةكسلمم برعلا دي ىف حصن تناكك لذبو

 وأ هتاياعسب مهتايح مهيلع صقني ليخد اهبف سيل ءاّضرع اهفصن وحن ىف
 . هنانايخي مهنايك مدهي ودع

 ىف ةيلخادلا تاروثلا مايق اسنرف ىف برملا راسكتا ثدحأ دقلو

 ةيرضملا نيب نايحأ ةرمتسم ةيلهألا بورحلا تناكف ةيمالسالا اينايسأ

 ةلج نيب وأ نيدلولاو ريرملا نيب ا ب ريقملاو ةيماشلا نيب وأ « ةينعلاو

 ٍسلدنالا ىف مالا بارطضالا ىف ابهس ناك امم نيرخآ . دض مهنم رصانع

 . مهارعا نم دحاو ريغو نيماسملا نم فال هيف لتق

 ةيوملا ةفالخلا فعض تاروثلا هذه نارين ججأت ىلع دعاس دقو

 ترصنن| ىتلا بازلا ةعقاو دعب نييسابعلا ىدب نيب اهطوقس مث قرشلا ىف

 . ه١ ةنس قأنلا ناور. شويج ىلع سابعلا ىنب ةعيش ةدوسلا اهيف

 دبع مهنم بربق نيبومأألا ليتقت ىف مهئافلخ لوأ حافسلا نممأ كلاتهو

 ةنس ىف سلدن آلا لخد ىتح كاملا دبع نب ماشه نب ةيواعم نب نمحرلا

 «ةبرضم ا نمزاكو ىربقلا نمحرلا دبع نييسابعلا لبق نم ايلماع ناكو ١م

 تفلتخا هتيالولو فو ءاينابسأ ب رعلا لدم ةيرسوو رشا ريمالا رهو

 ريمأة ب رضلا نم نوكيي نأ ىلع اوقفت هنا مث ةيءالولا ىلع ةيرضملا عم ةينهلا

 لبقي مل ةيرضملا ةنس تهتااماف « ىرخأ ةنسل ريمأ ةريلا ىو نسل

 ئومأألا نمحرلا دبع روبظ كلذ فداصو «ةيالولا نع لوزنلا ىربفلا
 ةناثز ع ربدإلا مهلا , مضناو ةينولا عم نيب ومآلا ةعيش هل ترصتتاف

 فارطأت ذخأ م نمو «اهيلع ىلوتساو ل ىلا راسو هلاوخأ مهن ذل

 ضيرحتب ابضمب هيلع روثي تاكو ءرخآلا دمب ادحاو هميايت دالبلا



50008 

 ىعرصتتا مث « للملا فرمثال ةمهب ةروثلا ىلع ىّضقير ناكف نيينابسالا

 شويجلا ىلع رصتتا ام-نييسابعلل ةدعاسم هتبراح ىتلا نام راش شويج

 ديشف هتعاطل اهلك دالبلا سعأ ىعتناو «برغملا نم هب رح ىتأن تناك ىتلا
 قرأ ىلا ديلا لالجو ناطلسلا ةهبأ نم لصو اديدج يومآ اكلم اهب
 ةعارزو ةعانصو املعو اهاحو ةورث ةيمالسالا ةماعلا هيلا تاصوام

 ىتلا مخفلا اهرصقو ملظملا اهدحسم ةبطرق. هراثا :رمو . ةراجو

 ناكىذلا ىمابملار وصنمل الوأ وعدي ناكو . دحسلا هاحن ا 9

 ةيطلللا نم هركذ مطق هناطلس دطوت اذا ىتح ء« شيرق رقصت هيمسي

 نأ دعب ٠7 ةتس هللا همر قون ىتح دالبلا ىف قلطملا يلا هل رمتساو

 . ماشه هدلو ىلا ةرام الاي دهع

 هتريس ىف نيرمعلا سهذم سهذ الدأع ال يلج ًاريمأ ماشه ناكو

 هب قشر نع لسريو سانلا عام هسفنب عمسيل تأقرطلا قريس ناكف

 وأ مظ نم مهنم عقب أع . مذخأي ناكو . هلامع لاوحأ فرعتيل دالبلاىلا |

 بهذم ىلع اوناكو سلدن الا ىلا كلام سهذم لخدأ ىذلا وهو « فيح

 دجسملا ىف دازو « هسلج ىف نيدلا ءاملعل حسفي ناكصو'' ١ يعازو ألا

 أمرو هللا همحر ناكو « ريبكلا ىداولا ةرطنق ءانب ددجو « هوبأ هاني ىذلا

 هادم ةنس ىف تامو « هئادعأ ىلع اديدشوهب امحر سانلا ىلع ايفر 5

 ىلا ليو ديصلا بح ناكو « ء مكمل هداو ىلا ةنالكلاب ىدوأ نأ دمل

 ةنم أل لدسو نوفللو ءاحالاو ءاريعلا نتاغو يللا ةرهدوش

 نكسي ناكو ماشلا لهأ ماما ىعازو"الا دمحي نب ورم نب نمحرلا دبع ورمج وبأ )١(
 ١61 ةنس قوتو توري







 ليما طبر نمو ةبلاقصلا كيلاملا نم رثك أف خذبلا لئاسو لكتب كلملا
 هتريس هيلع اومتشق « هتموكح ىف نيردلا ءاسملع لخدت عنمو ؛ ةمبطلا

 نابسالا اودعاسنأ ىلا هل ممضغب لصوو « مهضي رحتي تاروثلا ترثكو

 دجلادعاس نعرمش هتكلو « ةيطرق لهأ هيلع اونا هد مهمأيق ىلع

 ناطلسلا ةماقتوكلملا ةزعوف لاز امو « ديدح نم ديب ةروث لك ىلع ضبقو

 ناأكو « هنم دهعن طسو الا نمحرلا دبع هتبا هقلخو . ه ؟5٠ ةتستام تح

 مهبهاذم فالتخا ىلع ءاملعلاو لملل الايم قلملا ميظع فاجلا فيطل

 دراوملا تدازو ةيلخادلا تاروثلا اهبف تأده دالبلا ىلع ًاريخ همايأ تناكو
 نغفل اويهتو ةنك دج رخاواق ائاسا اوجاع قيدنامروتلا وأ ريغ ةيلاملا

 نيقلا دم نب هللا دبعو دمح نب رفاظلا مث دم هدلو ةدم ىف مهنتف

 هلك كلذ رطخ ىف ديزي نآكو . ه٠ ةنتس ىلآ مم ةنس نم اومكح

 ةلعش اهلك م هدم ىف دالبلا تناكدق ةلمخجابو : ةيلخادلا تايارطضمالا كلت

 برملا تكمن ىتح ىرخأ ةبجفف اهبيمل ججأت ةبج ىف اهوأفطأ ايلكفران

 . داليلا ةورث تلقا دتحلا ىوق

 نب دمحح نب رصاتلا نمحرلا دبع هديفح هدمد ىلوت هللا ديع تام الو

 طومس نوبقرب سانلا ناكو طسوالا نمحرلا ديع نب دم نب هللا ديع

 . لامثلا ةبج ف (موصخ اهريعسدادتشاو ةرج لك ةروثلامايقل ةيومألا
 ايونتجو ابرغ اهلاسراو شويملا زيهجت ىف هراهو هليل لمعي رصانلا ذخاق

 ريدي, كلذ ءاننأ ىف وهو نييرافتلا ةبراحل الامثو ء برعلا ةنتف ءافطال

 هذه نارين ءافطإ ىف ماقأ دقو . فقاثث ركفو حجار لقمب هتكلمم رومأ
 و١ ل م سلدنالا و



 ا

 «(كسبلا) سنكشبلاو نييلاتشقلا نم هئادعأ هجو ىف فوقولاو تاروثلا

 . ةنس ةرشع سخ وحن جر يغو
 مهنالعإو نابسألا كوام فالتخاب ريداقلا هتفمسأ كالتهو

 ةليوط ةدم ةعيطقلا هذهرابت ىف اوماقأو « ضعب ىلع مهضعب ب ,رحلا

 رصانلا ةسايس نسحب سلدن ألا ىف ةيلخادلا تاروثلا عيج اهيف تأفطتا
 ىف رصانلا ذخأ ذئتيحو ةيمالسالا رصانعلا عيج نيب ةنينًامطلا تششمتو

 .كلذ هيضتقي امو ةب ررسلاو هزل هن عيب مكنت قوددالا ةيلخاد سيرت

 هتكلمتابم تقرتىتلا ةمظن لإ عادتبا نمو « هتب :رقتو لوظسألا ةدايزنم

 أهاندأ ىلا دالبلا ىصقأ نم سانال هيهاوم اهب تربظو اهقفارم عيمج ف 2

 « هتسايسو هتعاحشو ةماعو هءركو هلضفو هلدمل هل سائلا ةبحم تتيئف

 ,ىتلا ايازملا نم هيف ناك املو « همزحو هتظقيل مهبولق نم هتبيه تعقوو
 . سلدن الاف برعلل ىهذلا محلا نأ ةكح اقف

 ردتقملا ةفيلخلا لتق مداخل سن وم نأ ه ماب ةنسس ىفرصانلا غلب الو

 سلدت الا ىف 0 ناعأق : ةصرفلا هذه عضِي ل قر مشب ىسايعلا هللاب

 1 نينمؤلا د 5 ىستوأ'' تابجلا عي ىلا هلسرأ روشنع

 ام هللا ةمارك نم سيلو « هظح لمكتسا نم ردجأو « هقح قوتسا نمقحأ اناف دمي امأ

 ء هكرد انيديأ ىلع رسيو «دهلا اتاطلس عقرو « هيف انترث أ ربهظأو « هب اتلضق ىدذلل « هسبلأ

 ماجر نم نلعأو « انرمأ ولعو ءانركذ نم قافآلا ىف داش ١. ىذللو « همارم انتلودل لهسو

 « هب ممتأ اب ماعنالا ىلو هلل دجلاو , انلودب مراشيتساو ء انيلا مهقارحتا نم ناعأو ء انب نيملاعل
 جورخو « تينمؤلل ريمأب انل ةوعدلا نوكت نأ انيأر دقو « هيف اتيلع لضفت اب لضفلا لعأو

 مستمو « هيف ليخدو هل لحتتم مسالا اذه وعدم لك ذا « كلذب انيلع اهدوروو انع بتكلا

 تباث مساو « هاتعضأ قح كلذ نم انل بجاولا كرت ىلع ىداقلا نأ انماعو « هقحتمي ال ام

 لاو « هللا ءاش نا هيلع انا كتبطاخم رم ٍسآو « هب لوق نأ كعضومب بيطخلا رمأق « هانطتسأ

 .ناعتسملا



 د ةهادل

 سلدن الا ىف ةيومالا طوقس ىلا

 (1) ةفالخلل اركرماهلمج تمت املوءارهزلاةيانب ىف أدتبا ممه ةنسقو

 اياتح ىلع ةعوفرم ءانبلا نم ةينقأ ىف ةبطرق لابج نم ءاملا اهيلا رجو
 ةرهاقلاب :اهلكش ىرتو ) ضرألا ةعيبط بسح اضافخناو اءافترا فلتخت

 . (نويعلا امومسي و ىلع دمح لمح نم ةعلقلاو لينلا نيب

 كولملا ىديأ هيلا تدتماف:اهتمافنو ةفالخلا ةبأ ىنداز ام تافصلا ىداسو

 نويلو نوغراو ةلاتثق كولم هيلع تدفوو .هنم برقتلل ابلط ابرغو اقرش
 ةيفيطتطسقلا كلوأم هاداهو مهتيعبتو مهتعاط هيلآ اومدقو هاضرأ اساقلا

 هيق هزةمسلو ةعم هتقالع ةي هك و اقيقر اياتك نيطتطسق هيلا كانعداو

 ب رضي نك لذي هْصرغ حو 24 ابا كلم مهم د راسل ١ ىح نييمسايعلا تبرح ىلإ

 ةيصوصخلامارهالا فارغاتب درودقفىلدتالاب ةبب رعلا ةقالخلالضفب نوفرتسي هجن رفلا أدتا )١(

 1 : همام ١595.5 ةنس راني 554 ق

 ةعماج نأ ديردم نم درو لا ةنس راني .؟- ىف سيراب.ةطرق ىف ةفالخلا ىركذ ءاحإ

 ىق ةفالكلا دهع ىلع ةنس فلا رورم ىركذ ةيسانعب ريان ؟3و ١« نيب ماقت تالفح تمظن ةبطرق

 اديمر نايلوج مهتمدقم ىف ريهاشم نيقرشتسم نم ةفلؤم تالفحلا هذه مظنت ةنجل ناو ةطرق

 ةيهآلا ةياورلا نع اباتك نيتس عضب فنه رمت ىذلا سويك الب نيزا لجيم برعتسملا داتسالاو

 دق ناك قناد هيف بتك ىذلا عوضولا نأ ذا ًاديدش الادح راثا ىرييجلا قناد فلأت ىه ىلا

 نورق ةعضي لبق برعلا باتك دحا هيلا هقس

 دهع ىلا كلاثلأ نمحرلا دبع دهع نم ىبرعلأ نفال ضرعم ةيطرق ىف تالقملا مذه عوبسا ىف ماقيو

 دقو ٠ حماتلاو ةيرحلا ىف اهعسوتو اينايسأ قراكفالا روطت ىلع لدت نقر ملا اذه ةماقاو «روصنلا

 1 قركذ لوانتيال تالفحملا هذه عويسأ نأ اهف تلاق ةيحاتفا ةلاقع «ديردم توص» ةديرج ترسشؤ

 نأ لب اهدحو ةبطرق حجرات ىف دهع ىهزاو رهزا نكي ل ةفالحلا دهع ناف ةبطرق ف رصحنت

 ةيندلا ةمدقم ىف نمرْلا كلذ ف تنأك اين اياب



 ميقعضل وه ىوهو مهحالسل مهفعضي ىح ضعبب مهضعل نيماسلا

 لسرأ لب رصانلا ىلع مل هتسيسد نكلو « اعيجج مهنم نمأ ىف نوكيو
 همكح نم ةنس نيثالث دعبو . صاخ ريقس عم هتيده ريظن ةيده هيلا
 هذه ىف ةكلمملا لخد ناكو « دالبلا تاقبط عيمج ىف ةورثلا ملاعم تربظ

 ركذب هنم ىتتكل ام ةربتعملا ةيب رملا خيراوتلا هيلع تعجأ ام بسح ةنوآلا

 : لاق نودلخ نبا خيرات ىف ءاج ام

 - فلأ فلأ فلآ فالآ ةسمخ لاومألا توب ىف رصانلا فلخ »

 ةيابجلا ممسقي ناكهنأ دحاو ريغ لاقو : لاق مث . 2”تارم ثالث ةرركم

 هريغ ناكن او ) مهاردلا نم مأ ريتاندلا نم رصانلا هكرت ام ناك أ نودلخ نيا ركذي مل (1)
 ( ىلاخلا ىرصلا هيتحلا فصتب راثيدلا نورده دقو ) ريناندلا نم ذاك اذاف < ( رانيدلاب اهدبق

 ناك اذاو . ةيرصلا تاهينحلا نم رايلم ةئايسخو نيفلأ لاومالا نئازخ ىف رصانلا هكر ام نوكيق

 رصانلا هكرتام نوكيف امعرد ١9 ابيرقت ىواسي ىرجحللا ميارلا نرقلا ىف رانيدلا ناكو ماردلا نم
 افلأ كانه نأ نظأو لقعلا هروصتي ال نيتلاحلا انك ى وهو . تاهبتلا نم رايلم ةئامثت وحن
 : وه لوقي نأ نودلخ نبا دارأ ام ناو ةرركم

 نم رايلم فصن وني رايلم رصاتلاهفلخام نوكي ريتاندلا نم تناك اذاف ه ءء- ه0 ٠ ٠.
 .لقعلاهروصتين أن كمي ام وهو هينج نويلمةئالث هكرت ام نوكي مماردلانم تناكذاو ةيرصلاتاهمئجلا

 رصانلا ىلا ديهش نيا ةيده فصو نم هريقو نودلخ نبا هركذ ام ىلع علطي نم نأ ريغ
 تقلب اير سايقلا اذه ىلع ةلودلا ةورث نأ ىري لجرلا ةور مظع ىلع لدي امم هئارزو نم ناكو
 : ةيدهلاهذهقءاجامشمي كيلاو . اههقنوغلابم مهنأ ليختت نحنو برعلانم نوخرؤلا هرك ذ ىدلادحلا

 ٠ ٠ه و « ةضفلا كئايس نم رانيد فلا ةئامسخ هتميق امو 3 بهذلا نم لاقثم فلا +

 و « ربتلا نم لطر ٠  4٠انئامو ءكسلل نم ةيقوأ ةئامو « (للقافلا اهلعل) ىلاعلا دوعلا نم لطر
 سابطبهذلاي موقرلا ريرحلا نم ةقش نوئالثو « روفاكلا نم ةيقوأ هئاثلثو « ربتعلا نم ةيقوأ
 ةيرقو « بهعذلاو ريرحلا نم ليلا ةوسكل فحالملا نم غ4 و م« رومس دلح ةئامو « ءافلحخلا

 رانيد فلا نونامث دحاو ماع ىف هيلع قفتا ام ناينيلل رخصلا نمو « ءرزلا دادما نم افالآ لفك
 نوسخ اهتمبق بشمللا نم دوع فلأ نورفعو . (ءارعزلا ءانيب رصانلا لاغتشا مايأ كلذ لعلو)
 ةميهطلا ليخلاو لابتلاو حالسلاو ناول"الا ةفلتملا طسيلاو تاقدارلا نم كلذ ريغو راتيد فلآ
 رصانلا غالبال ابيس ةيدحلا هذه تناكو ؟ اولاق ام را ىلا ىراوجلاو كيلاملاو فئاصولاو لاغبلاو

 ؟ ةّسلا ىف رانيد فلأ ه٠ ىلا ديهش نبا قزر 1
 غلبع رصانلا ةدم سلدنالا تاداربا نوسلكت خرؤلا ردق دقو +٠٠  1ناكام ردقو

 ةنس لاما تبب ىف  461١هيتح نويلم نيرسشعب م : :
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 سادن الا ةيابج تناكو . ًارخدم ائلثو ءاتبلل اثلثو دتحلل اتلثث : امالمأ

 فلأ فالآ ةسحخو فلأ ةياميرأو ةينامث ىرقلاو روكلا نم ذئموي

 امأو رانيد فلأ ةياعبسو نيتسو ةسخ صلختسلاو قوسلا نمورانيد

 ش « ناويد اهيصحي الف ةميظملا مئانغلاو ساجخألا

 ةسايرلاو ةسايسلا ىف رظنلا ديعب القاع الّضاف (ملاع رصانلا ناكو

 ريبك ار عاش ابتاكن اكو هتلودزوٌؤش لعا رهاس هتمأ قرب ًاضهان اءاجش

 : هلوق نمو هءرك ىف اريبك هسقن ىف اهظع ةمحللا
 أيش هنع هللا نضوع الإ تدقق ءىث لكام

 ادي نم ولا دعا“ . قريت تيسمام اذا لإ

 يلع ةممن اهنا هيلع ةمعن ىل نم

 نأ هط دجو دقو « ةعاجشلاو مركلا تاجرد قرأ ىرمعل اذهو

 اذكمويو اذك ةنس نم اذك موب ىهو موي رشع ةمدرأ تناكهرو رسمايأ

 نيس يح نأ دعب هو. ةنس هللا همر رصانلا فوتو للا .اذك ةنس نم

 تراثف هيلا هدبعب هدعن ىلون ىذلا جحلا هدلول ةفالحلا مئاعد اهيف دطو ةنس

 ضمد ىلع ىلوتساو هسفتب مهيراخ هنكح لوأأل ةينارصنلا كولم هيلع
 هشويح لسرا مْ . هدلاو ةدم هيلع اوناك ام ىلع هحلص اوبلطق « مدالب

 دل ني رمل اين ةرعك اندست ايرغو الامم ةريثك حاون ىلا

 سحامر نب نمر لادبع رحبلا ريمأ ةدايقي هلوطسأ لسرأو (سنكشبلا)
 زاجأو . لحاوسلا نوددهي اوناكن يذلا نامروتلا درطف لاغتر بلا هانم ىلا

 فررلا قو اهيف مكلم نع ةسرادالا هل لزنف ةودملا ىلا هشويج

 ةفاتخلا مولملاو فراعمل رشنل خرفتي ىتح لسلا ىلإ ليع مكحلا ناكو



 ةرداتلا تكلا ءارشل ابرغو اقرش دالبلا عيمج ىلإ لسري ناكو . هتمأ نيب

 ناك ىتلا ةريبشلا هبتك راد نوكو « اهظع امايم اهم مج ىتح ةيلاع نامتأب
 . هطخم تاقيلمت اهيلغأ ىلع تناكو «ىتكلا نين نم دلع فلأ ؛٠٠ اهب

 ةنازكل تناكو « ىصحلاا ديلت هالوم ةرمآ تحن نيريدللاو مدهلا امل تترو

 ةقرو نو شع سربق لكى و٠ 0

 ةَقفاث اقوس ءاماملاو لعل مكملا م اقآو ٠ نيواودلا ءامسأ الإ اهيف س

 اهب عفتني ةبت 7 هذه ترمتساو ٠ رطق لك نم هتعاضب 00

 نمؤ ةنتفلا ةدم ناعألا تف تعيبو تدديبت نأ ىلإ ةماع سانلا

 ٠ رماع ىبَأ نب روصنملا ىلوم حضاو بجاحلا ر ءأب ديؤلا ماشه

 نآل قالطالا ىلع ةيمأ فب لع ءأ ناك لب الضاف املاع كلا ناكو

 ىلع وبأ مهنمو برغلاو قرشلا نم ءاملعلا ةلج هفيقثتل رضحتسا هدلاو

 فلتم ىف ءافملا عم هتاركاذمو هتاعلاطم ىف هتانل لك تناكو ٠ ىلاقلا

 نيلي | نيذلا ءاماملاو ملعلا قوس تقفن هتدم ىفو ٠ م ولملا

 تجرتو ؛ ملع ء لكى مرانأ ترهظف : هتياعر تحنو هتبام ىفو هناسحاب

 نيماسلا دالبلا لهأ نم ريثك ناكو : ةينيطاللا وأ ةينابسالا ىلإ مهبتك"

 ناك م« ةيب رملا ىلإ ةيهنج آلا مولعلا نولقنيف ءامهي مأت لع ىلع دوهبلاو

 ةلودلاب مهتقالع ةرورضل برعلا ةغل نوفر مريغو طوقلا نم ريثك ٠

 نوججرتي اوناكف « كلذ ريغو مهارافسو مهتادهاعمومهمار رحم ىف ةيب رعلا
 ميمولعو نيلسلا ةيندم ترشتتا انه نمو ٠ مهتاغل ىلا ةيبرعلا بتكلا

 اوذخا اردصم اهولمجو « ةدئافلا لك ابنم اودافتساف ةحئرفلا كلام ىف

 ةيبطو ةيكلفو ةيعارزو ةيفسلفو ةيضاير نم ةفلتخلا مبمولع هنع
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 لقت ىف ةطساو تناك ةيبرعلا ةيسلدن ألا ةلودلا نأ ةلخجايو . ةيوايميكو.

 نم ًاريثك ائيشاهتدام نم اونبف ايروأ ىلإ ةببرغو ةيقرسثنم برملا مولع
 نم تائب ةرخأتم ابروأ تناكل كلذ الواو ٠ ةيلاملا مهسندمو مهموأع
 - نآلا اهلا تلصو يتلا ةيملعلا ةجردلا نع نيتسلا

 ايادحلاب هيلا كولملا برقتت : احلالجو ةفالملا ةهبأ ىف يملا لازاامو

 نم ىمألا ناكو٠ ٠ افلا ةلمب مدح ةنس تام ىتح ةهج لك نم ةراعسلاو.

 صاع ىلأ نب بجاحلا ريبدتب ىتحصلا هريزو لمعف ةريغملا هيخ أل هدمت

 ةديسلا نم ءدكلاوب ماشهل وجلا الخ كلذبو « هتليل نم هب كتفلا ىلع

 هتوظحو صاع ىنأ نبا ةيقرت ىف لضفلا اهل ناك ىتلا ةيسنكسشبلا حبص

 ذخأ ىف صاع ىلأ نبا دهتجاو ٠ ةرازولا ةجرد ىلإ لصو يح حلا دنع:

 موسر ىف ةمساب لمعلا حبصأو ٠ .ةرشاعلا _:رس زواجتي مل وهو هل ةعيبلا

 تالاجر نم هيدساحو هيئوانم عيمج ىلع ىضق هتدلاو ةراشتسابو ٠ ةفالحلا

 بحاص حببصأ ىتح « ضعب حالسب مهضعب لتقي هئاهدب ناكو ٠ ةلودلا
 ىلع رجحو ةطاسلاب دبتسا كلانهو « ةذفانلا ةملكلاو لوطلاو لوملا
 نم ةيبصع هسفنل نكي ذخأو «دحأ هارب ال ثيحب هرصق ىف ديؤملا

 نسحو همركب هنع ةنسلألا عطقي ناكو - مجريغو ةبلاقصلاو ربربلا دنج

 ٠ كولملا ةيحتب ايحم نأب قس اورو ىحسنو « هتسايس ليمجو هترادأ

 اهدوقي ناكو «ةوزغ نيسحو اعبس تغلي ثيحب هناوزغ ترثك دقو.
 هيلع هللا ءافأ ام سانلا ىلع ضيقبق امناغ ًارصتتم اهم دوعيو ءهسفنب

 مل حتسفي ناكو : ءامعلل ابحت لملل اريصن روصنملا ناكو ٠ ةناسحأب عمرسأيف

 فلتخم ىف ةركاذملل مهب عامتجالل عوبسأالا ىف موي هل ناكو « هسلم ىف



5-5-8 

 « مهمأرب سفأتسيو هتاوزغ ىف مهنم نير يثكلا بحصتسي ناكلب «مولملا
 .لكب هنع نوثدحترو هربو هضيفو هلدعو هعروو هند هنع نؤعيذي اوناكف
 . ايرقت ةفسلفلا ىتك ضعب قرح هللا هعاس رمأ هنأ ناهد نمو . ةدمم

 سانلا بولق ىف هتبحم نم دك وو هناطلس ىف ديزي كلذ ناكو « ةماعلل
 ةرطناق م. ةيط رهب ىومألا عماجلا نم ةيلامثلا ةبجلا روصنملا ىتو

 هلمجو ةيهازلا رصق ينبو (لينش) رهن ىلع ىرخأو ريبكلا ىداولا ىلع
 7 تلصوو.هل ريظن الةلالجلاو ةماخفلا نم هلعج نأ دمب هنكحو هناطلس لح
 ' . هريأنم ىلعهل طخو كلملادبعمدلو ةدايقب ىصقألا برغملا لقى لاهشويج

 سلدن الا كوام ربك ) نم سماع ىنأ نب روصنملا ناكدق ةلملا ىلعو
 هتوادأ قو ىلعملا حدقلا هتسايس ىف هلو اناسحأو الضفو املعو اناطاس

 ليمج نم هل ناك اع تابحلا عيج ىف نوثدحتي سانلا ناكو . ىلعألا لثمل
 ٌةرءاش تاك ناكو ءركفلا بقابو رظنلا دمعيو تافملا ميظعو توعنلا

 . هلوق نمو اغيل

 رطاخم ميركلا رملاو ترطاخو © ةميظع لك لوه» ىسفنب تيءر

 رتب ضيبأب ىطخ رمسأ»و ميشم نانجالا ىحاص امو
 رخافي نم دجأ مل تح ترخافو 2 ةدايس لك لهأ ىسقنب تدسف

 هادمجحر تام ىتح ناطلسلا ميظعو كلللا ةبأ ف روصتلا لازامو

 ىلع ةنيدم يهو : لاس ةنيدم ىف نفدو ه5 ةنس هءاوزغ نم ةوزغ ىف

 : هريق ىلع بتكو ةطسقرَسو طب رج نيب ىديدحلا قيرطلا

 هارت نايعلاب كنأك ىتح هتامزع نع كيبنت هراثآ |
 .هاوسروغتلا ىمحصالو ادبأ 2 هلثع نامزلا ىتأي ال هل
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 هيبأ ةريس ىلع راسق هيلا هدهعب كلما دبع هدلو هدمب ةباجحلا رمأب ماقو
 ةمحلا ريك اعش ناكو « كللا رو.أب هداديتساو ديؤلا ىلع رحملا نم

 ةكربو أريخ اهلك تناك« همكح نم نينس عبس دعب تامو ةبيحلا ميظع

 ' . ةققوم تاوزغو

 ىلعرجحلا ف ددشف « رماع ىنأ نب دمت نب نمحرلا دبع هوخأ هفلخو

 نمةفالحلاب هدبعهيلابتك ىتح هنايح ىف هدده نم هيلا لسرأو ءديؤلا
 نمنب ومالاةيقب كلذ بضغاف ةلودلا تالاجر كلذ ىلع دهشأو « هذعل

 مهتديشنمناكن موةنرضلا بولق ىف دقحلا لماوع راثأو « رصانلا دافحأ

 اكوءىدبملاب هوبقلو رصانلانب رابحلا دبعنب دمع اومدايو ةروثلاب اومأقف

 فرصناف هجاردأ داع ريملا عمس املف هل ةوزغ ىف رماع ىنأ نب نمحرلا دبع

 هنو : ىدجلا ىلإ هسأرب بهذو مهضعل هلتقو هنريس ءوسل سانلا هنع
 ىف ةنتفلا ران تلمتشا تقولا اذه نمو .رماع ىنب لآ ةفيح تيوط

 ةيقي نماهيف قحيس ف أتسا نم لكب وثو لحم ةفالكلا تحرص و ءسلدن الا
 دمتعلاب بقلملا دمت نب ماشه ىلا اهرمأ ىعتنا ىتح دوم ىنبو نيبومأألا

 ؟:؟م4ةنس اهيفكللهو ةدرال ىلا رفق « :؟ ةتسىف دنحلا هملقت افهم ناكو

 دق ةلخابو . قرشلا ىف اهيلع ىضق كبرغلا نم ةيومألا رمأ ىضقنا هبو
 . ه5 ةتس ىلا ؛0- ةنس نم ىضوف اهاكس لدن الا دالب تناك

 :مم ةتس نيب ومالا نم ةريسنلا ةدملا هذه ىف ةفالحلا ىل وتدقلو

 اهالوتو .دمتعملاو:ىؤكتسلاو :ربظتسملاو ءىضت ملا« نيعتسملاو ء ىدبملا

 سمأ ىجتتاو . ىحتو « مساقلاو « ىلع : ةنالم ةدملا هذه ىف دوم ىنب نم

 نب نم رفن ناكو. فئاوطلا كولم ىلا اهاسقتاو ةعاجخجا قرفت ىلا دالبلا
 ان د م سلدنالا ةلحر



 توام

 مهم تاك امبرو . 460 ةنس ىلا ةفالملا ىلع نولتاقتي نولازي ال دومح

 لمح مماك ًاخسرف نيثالث ىلعديزت ال ةريغص ةقطنم ىف نوكحم ةعبرأ
 ىف لاق ىتح « ىلمتسللاو « ىدبلاو « دي.امملاو ء ق:اولا مهنءو ةفالحلا بقل

 : ةروهشلا هنايبأ ىاوريقلا فرش نبا كلذ

 دضتعمو مق مصتتمم باقلأ سلدنا ص رأ ىف ىبدهز امم

 دسألا ةروصاخافتنا كر هلاك ابعضوم ريغ ىف ةكلمم باقلأ

 ءارهزلا اهقامب ةفالخلا روصق نورئاثلا مده ةنتفلا هذه ءانثأ قو

 اهريدقت رسيتي ال ىتلا فحتااو لاوم الا نم اهيف ام اوبهنو  ةرهازلاو

 قئاقحلا نم اهنإ اهنع سرملاوخرؤم لاقو . أرق نمل الا اهروصن الو لب
 وحعمب ةنتفلا هذه تهتتاو . خيراتلاب اهنم صصقلاب ءىث هبشأ ىه ىلا
 . فئاوطلا كولم نيب داليلا ميسقتبو ةفالحلا

 دا مح ىلا تلا مث بااغ لك اهفقلتي ةركلاك ةيطرق تناكو

 اودعت لو اهب اولازامو فئاوطلا كولم ىلا سلدنالاتمسفنا انيح روهج

 سعأ لآو . ةيليبشا بحاص دابع نب دمتمملا اهباع مهيلغ ىتح ةرازولا بعل
 مهنم افوخ نابسالا كولمل ةيزملا نومفدي اوناك نأ ىلا فئاوطلا كولم

 هتوقل هتاضرم بلطيو دابع نبا دو بطخترناك مبلكو . مييديأ ىفام ىلع

 5 م١ ةتس ىف نوطاارملا هيلع بلغت ىتح مبكلم لطب و . هتعنمو

 نولوتسي نابسالا كولم ذخأ مبمكح رخاوأ قو :هجه ةنس وؤدعؤلا

 تيقب تلا ةطان رغ ريغ برحال قبب ل ىتح « اهيحاونو داليلا فارطأ ىلع
 نأ ىلا مرمعأ لآ مث « ىرجهلا عساتلا نرقلا رخآ ىلا رأألا ىنب دب ىف

 رخآ ناكم ىف الصفنم هارت امم سل دن ألا نم نابسالا مثدرطع



 بارا كاسرلا

 ةيليبشأ ىلا ةبطرق نم

 رثك أ ىف راطقلا اهمطقي رتم وليك ٠١ نيتنيدملا نيتاه نيب ةفاسملا

 ناجلخ ضمد ابللخت, ةعساولا عرازملاب ةيصاع قيرط ىف تاعاس عيرأ نم

 ىرقلا قيرطلا هذه ىف رتكتو ٠ جيرملاب ةبطرق ىلي امم اهمنومسيو ءالا
 ىلا تلصو اذا ىتح « اديدش رملا ىرت اذه لكن م مترلا ىلع . ةريبكملا

 دعب ام ىلا رهظلا رم اصوصخ لمتحي داك الو دشأ هتدجو ةيلييشا

 ٠ . سمشلا بورغ
 م

 اهمراضحو اهارمع فةيقرشلا صمحب اهلاهبشت صمجاهيمست برعلاو

 ىف ةصاخو ةعانصو اماعو ةورثو انارمت مهندم 5 مهتدم ىف تناكو

 ةيسلدنالا نئادملا سورع هنمز ىف تناك دقف : دابع نب دمتعملا ةدم

 .اهتريزج ىلا ةماخفلاو ةورثلاو ةمظعلا ةمشأ اهنم ثسينت ىتلا سمشلاو

 اهربك أو اكلم هدالب عسوأ فئاوطلا كوام ةدم ةيليبشا تناكةلجابو

 بونج ىف ةنيدم نسحأ ىه لي ادج ةميظع ةنيدم نآلا ىهو . ةوق
 فصن نم لقأ وهو ءسفن فلا ٠6٠١ اهلكس ددعو ء طيرمم دمن اينايسا

 اهنأ الا اهينايم نم ريثكىف ىبرعلا لكشلا بلغيو . برعلا ةدم مددع
 تويب ىف ةمام ةلاحب اهدج تلا ةريغصلا ضايرلا نم للاغلا يف ةيلاخ

 عوسرلا نم ليلق وأ ريثكء ىث اهتينبأ ضعب لكش ىلع لخد دقو . ةيطرق
 . دغلا ىلاو نآلا ىلا ةيبرع لازتال ةنيدم ىه لاح لكىلعو . ةيكترفالا



 1 العاج

 ةرثكلو ةنيدملا عضول بسانم ريغ لكشلا اذه نأ اوأر اوتاكو مهنال

 . هنواشريو ديردم ىف ىرت ام ديعل نمز نم هريغ هب اولدبتسال اهترارح
 «برعلا ةدم هيلع ناكام ىلع لازبال ةيليبشا ماسقأ نم مسق كانهو

 ةيرع اهلباق ناو هيف ريسن ةدخاو ةبرع ريغ مسن ال ادج ةعيض هعراوشو

 دقو . رورملل اصلخم ةيناثلا دحت ىتح رتبقتت نأ اهادح ال دب الق ىرخأ
 لاخدا نع عانتمالاو هلاح ىلع مسقلا اذهب ظافتحالا ةنيدملا ةيدلب تررق

 اذه ىفو . ميدقلا ىبرعلا ماظنلل ةيلصأ ةروص ىلع ءاقبا هيلع حالصا ىأ

 اهولعجو ىبرعلا ماظنلا ىلع هين اكيسمالا ةينايسالا ةيسجنا اهتنب راد مسقلا

 ءىث اهيف نكي مل ناو اهماظن ىف ادج ةليجج اها قحلاو : نيحئاسلل ًارازم
 ترفل نر

 تالظم اهالعأ ىف ىرتام اريثكو ةقيض ماع هجوب ةنيدملا عراوشو
 ىتلا نيك اكدلا نعو عراشلا ضرأ نع سمشلا بجحتل عالقلا جيسن نم
 اهضعدو «ةنيدملا عراوش ىف كانهو انه ةرشقنم ةيراجتلا لاحلا ىرنو . هيف

 . ةيهاقلاب قيلحلا ناحلا ىف لالا وه م هيف رورملا نم تابرملا تعئم

 .سيدقلا ناديع لصتت يتلا ىه ةكرح اهرثك أو عراوشلا هذه نسحأو

 ربك أهيفو راجشألا هطيحم ىلع تعرز هب سأبال ناديم وهو : دئانيدرف
 ةسينكلا ىهو ( ةيئاردتاكلا ) ناديملا اذه نم برقيو . ةنيدملا قدانف

 ءاليتسا لبق ةنيدملا هذهب ناك ىذلا عماجلا دحسملا ناكم تينب ىتلا ةعماجلا

 رصقلا ةسينكلا هذه نم برقيو . م 174+ ةنس ىف اهيلع كئانيدرف نأس

 دجسملا ناك لاملا ةعيبطبو « نوءارلا ىري ام مثَأ نم وهو (رازاكلا )
 . هراتمو هنحص ريغ هنم قبي لو . ءاورو ”ةماقت همم بسانتي



 يدع

 نوأجلي سانلا ناك اهدقو: رح لا ةدش نمةسينكلا هذه ىلا تالدقو
 ةكرب طسو ىف مساو نص ىلا ىنرغلا اهباي نم تلخدف . ةدابعلا توبب ىلا
 ةيطرق دحسم باب لكش ىلع بابلا اذهو  ءوّصولل تناك ماخرلا نم

 ىنبرعلاب اهيف بوتكم ةمئاقلا ةيساحنلا همطق نأ الول ريبكلا "ىساحتلا
 . ةفلتخم عاض وأب ةلالجلا ظفل

 ةميظعلا ةرانملا كلت ةسينكلاب لصتت. امم ةيقرشلا نحصلا ةيوأز فو
 . ءاوها ةيعل ةراثم اهتجرتو ( 12 1مم لع 012142 ) نآلا اهنومسي ىلا

 وأ ) ىثك ارمب ةيبتكلا دحسم ةرانم لكس ىلع تينب هراثملا هذهو

 امهئانيب رمأو.(حصألا وهو ابلكش ىلع تينب ةيبتكلا دجسم ةرانم نأ
 وهو ) نيدحوملا نم نمؤملا دبع نإ, ف سوي نإ بوقعي روصنلا ناطاسلا
 اهالعأ ىف ناكو ىداليملا رشع ىناثلا نرقلا رخاوأ ىف ( مهكوام نم مدارلا
 اهتاققت تناب بهذلا نم ةقبطي تفاغ ساحنلا نم ةريبك حيفافت عدرأ
 دب حيفافتلا هذه موقلا لازأف راشد ةلكلا ةثانرو 5 أ اعدحو
 نذّؤللا اهلع رودي ناك ىتلا ةرئادلا ىلع اهماكم اوني و ةنيدملا ىلع مهتاليتسا

 مه هتتزو راتمأ ةسرأ هعافترا الاثم ابقوف اوعضو سدقاوتلل اجاربأ
 تنأ اهنمو تراس ثيح حايرلا عم اهبف كرحتي لاح ؛ مارج وليك
 لكو لكلا ةمب رم ةرانملا هذهو ( ءاوملا ةبعل ) . !دلاريج ظفلي اهتيمسق

 بوطلانم اهؤاتبو اريم ١ر٠ هلوط ةدعاملا ةبجنم ارعالضأ نم --

 ,ثك ىلعأ ىلإ اهيفو . رم فصنو نارتم اهطئاوح كمسو رمجألا
 0 كار . اهلخاد ىلا روئلاو ءاوملا دافني حمسل ١ ىلا تاحتفلا

 فى لئام قيرط, ةرانلا ةق ىلإ دعصي و.اهيف برعلا لمح نم قب ام وهو
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 ىرتو «رخآلا ناي اممدحأ ناريسي نيسراف عسي لخادلا نم اطيح

 نحصلا ةرئاد فس ىف تبثت دقو .ةنيدملل ادج اليمج ً[رظنم اهالعأ نم

 كولمنم ةيده هنأ لاقي) حاسمت ىلخادلا ةسينكلا باب ةلابق ةرانملا ىلي امم

 زمر حاسقلا نأ نولوقيو : مالو ءاصعو ءريبك ليف نسو « (رصم
 ىذلا ىناسفتلا عزاولل ماجللاو . ةلادملل اصملاو . هوّملل نسلاو * ىورتلل
 مرفأ ل ليج ىزغم تاذ تناك ناو ىهو : هدح دنع هبحاصل فقي

 ٠ :انه اهوا قمم
 كنكمب ىذلا عماجلا ناكم تينب ىتلا ةمماملا ةسئتكلا تلخد

 ام لوأو . اهمْضو لوأ ىف هيلع تناك امو هترانم لكّش نم هتمافع ربدقت
 وهو« دنانيدرق سي دقلا سووأن هردص ىف ةرانملا ىناج ىلا ىلصم ىتقداص

 رهاظلا هيناح نم هطسو ىو. ًادج ةليجج شوقت هيفو ةصلاخلا هضفلا نم
 هناصح ىلع دناتيدرف ةروص اهيف تشقن ىفيب ابلكش بهذلا نم ةرئاد

 ىلصملا اذه بناج ىلاو ! ! هنيدملا سيتافم هيلا مدقي برعلا كلم همامأو

 دجسملا مده اهيلا بسني ىتلا هتنب ريق راسيلا ىلاو هجوز ربق نيدكلا نم
 رهاوج اهيفتمْضو ةفرغىلصملا اذه راوحيو .هناكم ةسينكلا هذه ءانبو
 فوتسركر بق ةسنكلا هذه نم رخآ فاج ىفو . هقيسو هجاتو كللا

 :ةيراعتسالا اهتمظعو ةيراجتلا اينابسا ةايحردصم ناكىذلا بمولوك
 ىلع ىاخرلا هشمن لمحت رمرملا نم ةريبكل يثامت ةعبرأ ىاخرلا هربق ىلعو
 ةدحولا اهنمتفنأت ىتلامير ألا كلاملا كوام ليثاك ىهو : ىعيبطلا هردق
 . ايرافان كلمو نويل كلمو نوغارا كلمو ةلاتشق كلم : مو هينايسالا

 ىلع ناك ىذلا لجرلا اذه شمن نولمحم كومملا ءالؤه نأ ىشهدي ملو
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 :ةدحتلل هلود ىدحإ تحبصأو « ( اكيرما )ديدجلا ملاعلا اذه روبظ هدي
 روهظلار ود نآلا امل مت دقو اهئاقشاو ملاملا لود داعسا ةلك اهيتفش نيبو
 لاملا ةونأ ع ةوثو ضارع هاو ةمساو ةورب نم احل ام مالا عيمج ىلع

 بهذ نم ةيلوآلا داولا نم اهدالب ىفام ةكربي كلذو : عارتخالاو لعلاو

 له ىرحأ الو كلذ ريغو لورتب و مو ريدصقو ساحتو ديدحو ةضفو

 ءهر د كيو هردق ميظملا لجرلا اذه اكيرعا ردقت

 نوكي نأ دب الو ةماخفلا ىف ةياف ةسيئكلا هذه لاح لكى لعو

 لك ىلع اوضعي ىتح ءهتمافع ميظعو هتلالج عم دجسملا اولازأ دق موقلا

 بصعتلا هيف ىرت امم : نيماسملا ىلا ةنيدلا عوجر لوح موحن ةركف
 ةدئاف هيف ناكل ىب ول اذهك“ اع ًادجسم نأ ىلع 00

 اومجر ىذلا ةيطرق دحسم نأش وهاك: خجراتلاو نفلاو عال ةد ةريبك ٠

 رييغتو هشوقن رتس ىف اهوبكترا ىلا طالغألا لسغىلا نآلا هيف
 ٠ هملاعم ضعل

 سئانك ىلا دجاسملا وأ دجاسم ىلا سئانكلا ليوح نا لوقأ انهو
 نم لقتنتو « رهدلا لوط هماحتلا ةبدن قبت اع نيبوانملا بولق حرحجي

 ةلودلا يئاصم لصأو : دافحأألا ىلا دادجأألا نمو ءانب الا ىلا ءابآلا

 ىلإ ايفوص ايأ ةسينك ابليوح وه اهم ابروأ ىراصت شرحتو ةينامئلا

 نأ سانلل ريفت هلل هلك نيدبلاو هلل اهلك دجاسملا تناك اذاو - دحسم

 لإ مراعتسا ىف اوحجني مل زياكتنالاو ٠ مديست ىف مهني رح سانلل اوكرتي
 ها يي ا هم رطلا هذه 00

 ١ - م ىلدنالا ةحر



 نم ىف ليملا هطبر تربانوب نويلبانل ىسني نأ ديربال هنأ اكةنتفلا
 . ءرصل مئالتحا مايأ نييوسكر فلا ىلع مترو رثأ ىلع رهزألا

 ( سهشلا) مارأللا

 هفوقسم عساو وهب نم هيلا لخدب ريبك ءانب وه رصقلا وأ رازاكلا ٠
 .ئم الو ةفرخزلا نم ءىش هيف سيلو ماخرلا ةدمعأ نم نافص هطسو ىف

 هيف شوح هل « هنيع ىف باب ىلا لصوب زيلهد ىلا نيملا نم ىعتنتو « نفلا

 ةيلاع ةعاق اهنود نمو . ةليمج ةيرهز اهب طيح ماخرلا نم ةريغص ةريحب
 كاف ارم فروخ انغام راز ناعما ةرمعا ملض لك لكسشلا ةعب م

 شوقنب اهالعأ نم ةشوقنم اهطئاوحو. عنصلا ليجلا بشكل نم ةبق اهيلع

 ةلصتم روانم اهالعأ ىفو لكشلا ةفلتخم ةليجج ( تاصنرقم) اهبف « ةيصج
 نأ ىلظ فو . روانم ةثالث ةبج لكى و « ءاوملاو رونلل ةرشابم وجلب
 . راوزلا راظتتا ناكم تناك ةعاقلا هذه

 ىرسلا هتهج نمو « ريبك شوح ىلإ بايب زيلهدلا كلذ ىهتنيو
 ةهجوو . راتمأ م وح هعافترا لبي عنصلا عيدبلا بشملا نم ميظع باي

 ةيصحلا شوقتلاب ابلكو (عافترا ارتم ؟ه ىف الوطا| رتم١هغلبت لخدللا اذه

 ًارظنم ال لمج امه بهذلاب تيشو دقو ةفلتخلا ةنهدألا ابلطختت « ةليمجلا
 .اهناثم ىف ةردان الاب ىف ةذف ةهجولا هذه تناك اعرو . ةماخفلا ةباه وه

 ةفلتخلا شوقنلا نم ريثك هيف ًادج عيدب وهب بابلا اذه ءارو نمو

 ماخرلا نم ًادومع نومدرأ هب طيحب ىثمم هفنتكير شوح ىلإ ىضفي وهو
 هفقسلاىف ةييرغلا شوقنلاىرت انهو.ىثمملا فدس اهملع موقي اياتح لمحت

 ىلع ليما ىناشاقلا رم (ةدزو) اهلفسأ ىف دجتو , شوملا طئاوحو
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 . لابقتسالا ةعاق ىلإ ىدؤي باب شوحلا اذه ىو . نيرتم وحن عافترا
 اهعافتراو لكّشلا ةمب رم ءارقسلا ةعاق اهومسي و لايقتسالا ةعاقو

 نم ةبق اهلع تماق ًارتم ٠؟ نع لقيال اهتم ملض لكو أرتم«. وح

 ةثالمث اهنود نمو « اهتاهج لك ىف روانم اهتحت نم عنصلا عيديلا بشحلا
 ادعام اهتاهج نم ةهج لك ىو « رصقلا نم ىواعلا رودلاب ةلصتم قابطأ
 ةروصقم اهيلي ىذلا طْاخلا عم نالمحم ىمرملا نم نادومع بايلا ةهج
 ةبقلاو ةعاقلاو : ميظع وهب ريصاقللا هذه فلخ ةعاقلا هذهب طيحيو . ةليج

 اهتمتص ميديو !هتماختو احلالج ىف هللا تايآ نم تايآ ةنالثلا ءاهب ألاو
 : ءارضحتاو ءاقرزلاو ءارجلا ةنهدألا اهللختت ىلا ةيبهذلا اهئوقت ليمجو

 هتمظمب رادجلا اذه كشهدي انيبف : اًموهبم ناسن الا اهمامأ ففي ام

 ء هلامج لاكي ثلاثلا كيوهتسيف « هتماخفب رخآلا رادجلا كيذحي
 نانجلا يختي نأ ناكمالا ىف سيل ةلجلابو.هلاثم ميدبب فقسلا كتفاتسيف
 ٠ ةماخفلاو ةمظعلا نم ناكللا اذه ىقام رادقم نايبلا روصي وأ

 نمز ىف ًاصوصخ برملا هيلع هانب ىذلا لكشلا ىلع رصقلا اذهو

 هنال «مهتدم ىف هيلع ناك ام فصن ىلع نآلا هتحاسم نأ الول «دابع نبا

 ىلي ام ريبكلا ىداولا رهن ىلع ةدوجوملا سهذلا ةرانع لصتتي ناك

 هتيفبأ نم ائيش نوبسفيو .ةعساو نايم نآلا اعنبيو سكلا ( كرما )
 اهوددحي مل مهنكلو . ىماقلاب بقلملا لوألا ( ورتب ) كلل ىلإ ةيلاحلا
 مسقلا اوني برعلا نم الامع مدقتسا كلللا اذه نا لاح لك ىلعو . انل

 ةنسم نم كلذو هيف همتأ ىذلا حالصالاب اوماق وأ رصقلا ف هانب ىذلا

 ما ةننم ىلا 6



 ا ل

 . اليازبا و دناتيدرف نمز ىف اضيأ ميمرتو حالص هيف ثدح دقو

 ىتلاةيفبلا نم نينانف ةطاسو» سداسلا سيلف هعيمج هحلصأ 1514 ةنس ىفو

 ضرأ نم مدرط نأ كلذ دم مهبيصن ناكو برعلا نم داليلا ىف تيب

 مّوازج ناكو : برع هما ءىش نم دالبلا ولخت ىتح ةعينش لاح اينابسأ
 ناك ةمظعلان م هآر املف « قنروحلاا رصق نامعنلل ىبب نأ دعب راهس ءازج

 لاومأب اهنع هضوع هنكلو «هريغل هلثم ىتيي ال تح تمطقف هديب نأ
 ىدرف لمح ايساق ناكنأو لمعلا اذهو : هترسأ ةايحو هتايح تظفح ةج

 هيلا اعد اهماهي ةما دص وبف نابس الا لمعامأ : ضوعلا نم ءىث هيفو
 ! ! ةمحر الو ةقفش فرعي ال ىذلا ىيدلا بصعتلا

 ىف ادج ميظع ناتسب ىلا ىعتنت رضفلا لكم نم ىرخألا ةهللو

 ماخرلا نم ةمساو ةريحب هيفوراهزألل وهو لام هشسبو « هيرثو همظف

 كلللا ما تناكو .راتمأ م اهقمو «ارتم ١١ اهضرعو ء ارتم ٠+ املوط
 . ةكربلا اهومسيو يصوصخلا

 لك نم هيفو ةيماخر تاجرد ةدمن هيلا لزنتق ”ىطاولا ناتسلا امأ

 (قفافلا ) قفاحلاب ةريحب ىلا لصوب رصقلا ءانبىف بابهبو . ناجور ةبك اف
 . ءاسنلا مام ىهو : راتمأ + وحن ابضرعو ارتم ه٠ وحن املوط هلخاد ىف
 ةدم ةدحاو ةرم ةيناغ َه ةئام اهيف محتست تناك اهنأ ىدشرم ىنربخأ دقو

 سنجلا اذه نم اهيف محتست تناكةداغ مك لقي مل هنكلاو « برعلا كولم
 . نابس آلا كولم ةدم فيطالا

 سرترمس مرهق
 قاعذا ف ةحرو هتمأو ١؟9؟ ةئس وردب نودلا رصملا اذه ءانب دب



 تت

 هيلا لخديو ةفيرشلا ةرسألا هذه نم دحاو هكلمم نآلا وهو ةفاتخع

 ْ . ديههز رجأب

 تيشو ىذلا مخفلا رصقلا اذه نعةلك بتك 1 نأ دوأت نك دقلو
 ةفلتخلا اهلح ىف ردم تزربو « ةيبرعلا شوهتلاب مادا وح عيمج

 قبس الول «راصب الا شهدت ىبلا اهتعانص نسح ةنهدألاو ناولآلا

 .فصاوأف صو الو لثاقل ةلك هدعل قبب مل ىذلا (رازاكلا ) رصقلل ىتراز

 ةفاتخلا شوقتلا نم اهف ءاهمأو تاعاق ةلج رصقلا اذه ىف ترز ىنأ ىلع

 ميلعلو : جملا ةعاقو ىصوصحلا ىتكلا اهس الو « راصب آلا شهديام

 ةسلابلا بوعشلا ىلع ماكحأالا تناكمايأ « سانلا ىلع اهيف نوضنقي اوناك

 ةعانصلا تايا نم ةبا رصقلا اذه ةلجلايو . ءاسؤرلاو ءارعأللا هافش نيب
 يملا فاشاقلا ىف مأ هفوقسو هطئاوح شوقت ىف كلذ ناك أ ءاوس نفلاو
 ةيضرأألا هتقبط ىفهلك اذه . ابيت ني رقم عافتراىلإ هطئاوحوسكي ىذلا
 .دحال اهترايزب حسي الو لزتملا برب ةصاخ ىهف ةيوولملا ةقبطلا امأ

 ماظن ىلع وهو ودارملا عراش اهجراخ نم ةنيدللا عراوش مأو

 ىتلا تاهزنتملاو تاوبقلا نم اريثكه يف ىرت « ًابيرقت ديردم ىف وداربلا
 ليللا نم رطش ءاضقل صوصحلا ىلع فيصلا مانأ ءاسملا ىف سانلا اهدصقي

 ةيحان ىلا ساحت مهتم ةرسأالا ىرتام ا ريثكو « صلاخلا ءاوملا ىف كانه

 ادج ىتبمعأ امو . ابعم هب تنأ ىذلا طيسلا اهءاشع لوانتتو هزنتلا نم

 ليثكت اهو ةبج لكن م ذفانلا ةحتفم ةليج ةوبق هيف لخدأ نأ تدرأ ىنأ
 هلو تارسألاب ةصاخ اهنأ هنم تمهف اب سراحلا ىتضرتعاف ( ةلايحلاب )
 ىذلا باجحلا نم عونلا اذبي بجعم انو تدمق . هدرفمب لجر ابلخدي



 تع اح

 امل دحال ىلاو ةقلطلا ةيندملا تافآ عيج نم تارسألا نايك هب ظفحب
 هيدقتاام وهو اروشقم عابب ىوشلا نيتلا ةبجلا هذه ىف تدجو دقو

 هذه اهب ىتتعم ريغةيحصلا لئاسملا نأ ربظيو . بايذلاو بارتلل هضرعتل
 دقو .هنفعو ةبطاع نوكتام ًاريثكو ةبك افلا نوعيدير مهتيأر دقف . دالبلا

 الوةقفش ريغنم اهلازهو اهعلظ عم تابرملا رجن ليحل ةرم ريغ تدهاش
 ةلوزمم ارانايكرب نيلجر ةرم نم رثك أ ءارحصلا ىف تيأأر [ك ةمحر
 !! اهلمحم ءوش داك

 ليج ريبك ميظع ناتسب وهو ( أ رايلا ) ىلإ ىعتني وداربلا عراشو

 لخنلاو جترانلاو لاقترملاو لقلفلا راجشأ هيفو . قيدحتلاو قيسنتلا
 0 هجضن متيالف رمثأ ناو دالبلا هذهب رمثي الامم عاون الا فلتخملا
 ىذلا رملا لتقو بارتلا ةمانال اهجراخ ًاصوصخو ةئيدملا هذه ىف شرا

 . ءاسم ةرشاملا ةعاسلا ىلإ ًارمتسم لازال

 نودستس ةماع ةفصد, سلدن لاو ةصاخ ةفصد ةنيدملا هذه لهأو
 .باغأ ىف ىرت دقو . برعلا ثاريم نم امهنظأو لؤافتلاو مؤاشتلا ىلإ
 نومتهي و٠ يبل يا عنا اهلوط ىلع لخنلا ن دم ةدبرج ةليخا فونطلا
 . ( بيصنلا ) تايروتوللا قاروأب ًاريثك

 « ( ليربأ ) ىف ةنس لك نم سدقللا عوبسالا ىف ديع اهل ةيليبشاو

 ةصوصخم سالم تافارز اهنودصقي اهم ةطدحلا تاهملا عيمج ناكس دحتف

 ةيريرحلا زيراطتلا نم اهريفغو تابصقملاب ةشكرزمو بلاغلا ىف ءاضيد
 نيلماح ةريبك بكاوم ةئيهب قيرطلا ىف نوريسيو « ناول ألا ةريثكلا
 ىلا اولصي ىتح نوبعليو نوتغترو نوصقري مو ةبهذم ةلمج ءارذعلا ةروص
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 . 'مايأ ةمالمث ةكرملا هذه رمتستو «( ىربكلا ةسينكلا ) ةيئاردناكلا

 ىذلا مساولا ءاضقلا اذه ىف امنوميقي اناوسأ مهل ىوت هان ا هذه ىفو

 هذه نم قت لك ف ىرتو . هقارطأ معيمج نم (وداربلا) فنتكي
 ىرو عاضو لاو لاكشألا ةفلتخع ميخ وأ بشخ نم نكاسم ةهلا
 فتراريثلا ةعراصمل ةتكمأو صقاسعو ىناغم كانهو انه ةقطنلا هذه ىف

 بكارلل ىومعلا ركرمللا وه داريلاو . ةفلتخم ىهالمو بعالمو

 ةنيدملا ىف ةيئابربكلا
 ايروأ حايسم نم فالألا فال تقولا كلذ ىف ةيليبشا دصقيو

 ىف ىثلا ناسنالل اهعم رسيتيال ةجرد ىلا ةنيدملا مهب ظتكتف رنا

 ىف مهتماقا لح وأ مهتببم ناكم نوزجحي ممو . ةقشم لكي الا اهعراوش
 تاكرش كانهو : رثك أ وأني رهشب تقولا اذهلبق نك اسملا وأ قدانفلا

 نم ةهج لك ىف ةرايزلا هذهل حايسلا ةحار هيفام لك زيبجتب موقت
 ايروا تاهج

 نيبو هنبيو ء ١؟؟+ ةنسل اهجراخ اًّضرعم نآلا دمت ةنيدملا ةيدلبو

 : نيمسق ىلع ضرعملا اذهو . ريبكلا ىداولا رهن نم 0

 ةرئاد فصن ناتسبلا ةهج نم هلكسشو «ءهتمافن ىف ةبآ وهو قابسا مسق

 ةيرعلا ةعانصلا هرم اهلك اهتهجوو . لامتلا ىف ةا فارطألا ةعساو

 لاكشأالا نماهوذخأ ىلاو ةفلتخملا ناولالاو بهذلاب ةشوقنما ةميدبلا

 ةيماخزلا ةدمعألا رثكتو . هريغو رازاكلا ( رصقللا) ىف ةدوجوملا ةيبرعلا

 ايف ءاسفيسفلا ةعانص رثكت ام « ةهجولا هذه نم ضرعملا لخادم ىف

 ىتلا رطانقلا ابنم تلمع ىتلا ىناشاقلا لاغشأ امآ . ميظملا سوقلا اذه ىلب
 ١6 ل م ىلدنالا ةلحر



 راح عادبالا نم ءىنثف اهنانزب اردو اهملالسو اهيضارأ نم جياحلا اذه ىلع

 لكش ىلع نارانم سوقلا اذه ىفرط ىلع ماقدقو . فصاولا فصو هيف

 ةريثك ماسقأى لا مسقم هلخاد نم مسقلا اذهو . ةعبرلا ةيمالسالا نذالأ
 . تاضورمملل

 اهضعي لصفتنم نابم ةلج نم بكرم وهو ىناكيرماف قاثلا مسقلا امأ
 . ىنرعلا ماظنلا ىلعو رظنملا ليج هجراخ نم اضدأ وهو ء« ضعل نع

 دالبلا هذه ىف لازيال ةميدبلا ةعانصلا هذه رثأ نأ ىرت اذه نمو
 نفلا اذه هيف دوج ث يحن ةقدلا نم وهورظانلا رسنو رطاخلاا حرشت لاح

 : ةداجالا لك

 جي اناو ةربهل
 تمستقاو « ةيطرق ئم نييرماعلاو نيبومأألا ةلود تلاد ال

 مطود بابشف ْمو مقل نوع اوذخأ 2 تفاوطلا كولمسلدن الا

 ىف تاكو . مركو لضفو لع نم محل ناك اع اليجج ًاركذو اليثأ ادم
 ةراضحلا عصان و نارمعلا عساو نماهيف ناك امل ةيلييشا مدالب ةمدقم

 ْق بدألاو معلا قوس تجار نيذلا دابع ىنب نمز ىف ةرامألا ليلجو

 امزح 5 ناك دقف ميكرلم رخآ دمتعلا مايأ ايسالو مهلود

 .اناطلس مبمظعأو ءامرك رثك أو ءامح مربك أو

 مولملا اهف نولوادت, ةيماع تايدتنم ىلدن الا مصاومل ناكدقلو

 ام اريثكو . مهكح رئاود ىف اهرشن ىلع نولمعي مبكولم ناكو « ةفلتخلا
 نم مهيلع نوضيفيو ءاملعلاو ملعلاب ةصاخلا مهسلاع ىف نولفتح اوناك
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 هرششت ىلا تعد ىتلا بابسأللا ريك أ نم مملل مزازعا ناكسف - مهتسن

 ةصايف مهتدم ىف دالبلا تناك كلذل . مهافيط فالتخا ىلع سانلا نيب

 ري يل ةليبشا اسوصخمو نافعا ياهلا ىوذب ةساف مل تالا

 تاكو: برغلاو قرشملا ىف مههعو مهلضف عاذ نمم نوريثك ابقفأ ىف

 سلاجملا ممل نودّعيو قرشلا ءاملع رباك أ نومدقتسي سلدن الا كولم

 لهأناكو ٠ . مهنم نيزرمملا ىلع مءامعن نوضيفيو مدداب ء ءاملع عم ةرظانملل
 تايدتنم مهل تناكو . مهماعو مهتصاخ ل ةيلسشأ

 مهحار تقو ىفاهملا نوجرخي تاهزغتم مل تناكو .اهيف هتورك اذتي

 لك اهيف نولدايتي اوناكو . نالا ةنيدمتملا دالبلا ىف لاحلا وه ام مهلمع نم

 ”ممتكو ري با يدشلا ليوم قارام

 ةهزن دعأ رعاشلا ىمرملا نوبهو نب ليلجلا دبع نأ كلذ نمو
 ىلا سمشلا تند اذإ ىتح مهموي اهيق اوماقأ ةيليبشا ىداوب هبامجألا
 : الجترم لاقف ءاملا هجو نضغ فيعض ميسن به بورغلا

 -- هوز ءاملا نم حيرلا تكاح

 : حابر نب ىلع لاقف . اوزيجأ هباعصأل لاق مت

 دمج وأ لاتقل عرد ىأ

 ةئلباو هت نيلو ةيندلأ هنأ اهقرآ نم اَدَطَو

 هللاقةباصقناكد لع رامع نبا ربزولا نأ ةماعلا تاهدب قس نمو

 - لوزهم نافرملا طايس مل
 : هروذ نم باصقلا هباجأخ

 اولوز هم نيسلفملل لوقي



 و

 عي نأ دارأف غابصلا عماج نبا ناكد ىلع نع رام نبا نأ اهنمو
 : الئاق هدعاس نع فشكو هرطاخ ةعرس

 - دنزو دنز لربي ام

 : هروف نم غابصلا لاقف

 دصو لصو نيب ام

 . همسأي همونتلا لوأ اذه ناكو هلاحترا نسح نم ريزولا بجمف
 نيلئتشلا ىف ًاروصحم نكي ل سلدن الاف بدألا نأ لت اذه نمو

 همالكدنع توقاي ىف درو دقو . سانلا نيب اماع نوكي داك لب هتعانصد
 :هصن ام بلش هنيدم لع

 لوقب ال نم اهلهأ نم ىرت نأ لق ) لاق هنأ ىصحأ ال نمت تمعسو
 نع هتلأسو هنادف فاخ حالفلاب تررم ولو بدألا امي الو ارش

 (هنم هتبلط ىنعم ىاو هيلع تحرتقا ام هتعاس نم ضرق رعشلا
 ني دمتسما عنص دقق : مهناعمتبع ىف ةصاحلا نع ائيش كل ركذن انهو

 هفورعلا ساجلا فقوف دوعسلا دعس, ةفورعملا ةبقلا ىف اهسق دايع
 : لاقف ىهازلاب

 - ىهازلا قوف هيت دوعسلا دعس
 : ديشرلا هدلو لاقف نيرضاملا زاجتساو

 ىهانتم هنسح ىف اهالكو ش ش
 هايشألا نع ايلملا ىف لج دق دخت لثمل انكس ىدتغا نمو

 ىهاودبوطخلانمدادعتسهدو هءاش امامهف غلب لاز ام

 . اهفرظأو تاهسدبلا فطلأ نم ىرممل اذهو
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 هئامدت نم ةعاجج ىف ةيليبشا رهاظب ةهزتل جرخ دابع نيل نأ اهنمو
 عمنا قب 00 ءاؤل ء ليملااب ةقياسلا ىفذخأ مث

 تقنلاف .اهالعأ ىلع تتيثتو اهتباصأف هاصع ابيلا ددسق«ةرمت اهم تزربو
 : اوزيجأ لاقو هباحصأ نم هقمل نم ىلإ

 ياض قفا

 : هروف نم غابصلا عماج نيا باجأف
 ىصع "جن ةماه

 . ةيغس ةزئاجب هل مأو هتهيدب ةعرسل دمتملا برطف
 ململاب مهسلاجم ىف سلدن ألا ءارمأ ةيانع رادتم لمت اذه نمو

 سانلا ىلا مهبلطي متارقلا نوذحشي هللا مجر اوناكفيكو بدألاو
 نوزيجيو « نوؤشلا نم ناش ىف مالكلا مبفيلعت وأ مهلاوقأ ةزاجا

 مهدالب كلف فبدألا سوم تعلطو مرايد ىف للعلا أشفف : اهيف نيزريملا

 . لاجرلاو ءاسنلاو ريبكلاو ريغصلا تلم تح

 يف رتشلاو هموم ىف ملا قر ىلع دعاس دابع ىنب مرك ناك دقو

 مدصقي ناك لب « بسفح مبكلم ةرئاد ف كلذ نكي. لو « هصو رمح

 ني.دصاقلاة عك مهن دمى ةيلييشا تناكف : قافالا عيجج نم مهحئاعب س انلا

 .ركتبالا سوهو «راكشأ الا ىرارد اهيف ملطت تلا ءامسلاو « نيديجملا نم

 ببسلا ىف ىزاجملا ظفاحلا هركّذ ام كيلع صقأ نأ فتك 1 ىناو

 ريمأ عم و وهو دابع نب دمتعلا تدصق : لاق ىذلا مهاربا نب هللأ دبع نع

 هل تقرف نايالل ةروهشلا توزع ىف نقشات نب فس .وب نيماسلا

 ' : ايم كيم



 دس رار

 داعناو ميورتب ىنومر ناو مهياحر ىف ايرس هللا حودال

 دابع نبا فك ىدن ضعبب الا شطع نم ناكام ىلع ماقسالو

 دازلك رافسألا ىفو مقلا سنأ ابعمستلزامىتلاتامركملاىذ

 ىدانلا لفحج ىف ىلئوماي هادا نمل هيضتري اذام ىرعش تلا

 ردقأ تساف كل هيضترأ ام امأ : لاق تببلا اذه ىلا تيهّتا اماف

 هل امداخ رمآو « نامزلا كل ىضترا امذخ نكلو « تقولا اذه ىف هيلع

 تامتأب هتجسوف هراز نمت نكو .نآلا ىلا هندئاق نم شيعأ ام ىناطعأف

 طئاح ىلع تدبتك نأ هب لح امل ضاعتمالاو ةيجلا ةدش ىنتلمحو

 لئابقلا ىف هفورعم اونحسق الو'''همسا اونحتالئرسقلا اونحستن اف

 «هاتحسكلذدل »-تيبلاتحن تدجوف مايأ دعب ةباتكلا تدقفت م

 !ديصت اهق ماقرضلا هديصنت هزاب ديصلاف ماَعرضلا لمح نمو

 نايقملا دئالق ىفو « ةيلاع ةناكم ىلإ لصو دف هيفيو دمتعملا رعشامأ

 .  رشاو رعش نم بدألا ىف مهبعك ومس رادقم اهنم ىرت هنم ةحلاص ةلج

 ملاح هنم فرعتتو « باتكلاو ءارعشلا مظاعأ ىوتسم ىل] مهب دعصي

 ٠ ميكح ةدم ناطلسلا ميم و هفرلا نم

 نيمو( ةسلدتأالا مصاوملا ةمصاع دابع نبا ةدم ةيليهشأ تناكو

 ةيمومعلا الا ىو روصقلا ىلاعو رودلا عساو اهيف ناكف «ةيقارلا ةيندملا

 ماشه لبق نم نيقارعلا ريمأ ناك ىرسفلا ىلحبلا ديزي نب هللا دبع نب دل ) ىرسفلا )١(
 فسويهناكم ىلوو ٠ ةنس نهقارعلا نع لزع مآ 45 ةنس كم كاذ لبق ىلوو كلا دبع نيا

 ةساجلا يف تايبأب ىبملا بغشلا ويأ هحدم فدوي نجس ناكالو ) ًاداخ سيف ققثلا رمع نيا

 ١11 ةنس قوتو ( روكذلا تببلآ اهنم



 ا

 لوقي اهضعب ىفو . ةنيدمتملا داليلا ىف نآلا لاحلا وه اك ةيرصرملا ليئاقلا

 1 : مرعاش
 ضايبلاو دروتلا ف ىهانت >20ديجت وهرت رءر. ةيمدو

 ضاخلا عاجوأب تلأ الو اليلح فرن و دلوامل

 ضارم ظاحلأب انميتت 20نكلو رجح اهنأ ململو

 جيسنلا اصوصخو تاعانصلا نم ريثكب ةروهشم ةيلسشا تناكو

 ىنب ةدم ىف اهنأرمج اهب عسنأ ىتلا ءانبلا فرحو نفسلاو ةحلس الا لمجو

 ىف باسفت « رامثأ تانجو نيحاير ضاير اهلك اهيحاوض تناكو . دابع

 لمحي انهوءءانحلاو رورسلا ةيدنأ اهئاجرأ ىفدقمنتو «ءاملا لوادج اهحاوت

 : داع ىبب خيرات نع ةلك كل ركذن نأ ان

 نم لوأو . ةريمجلا كلم رذنملا نب نامعنلاب دايع ىنب بسن لصتي
 سانلا ناكو . دمتملا دج ةيليبشا ىضاق دمت وه سلدن ألا ىف مهنم غبن
 هرمأ لاو . هتسايس نسحو هبدأو هقرظو هفطلو هلدعو هلضفل هنوبح

 كلم دوت نب ىلمتسملا ةريس ءوسل مهيلع اناطلس دالبلا لهأ هبختنا نأ ىلا

 ىتحةيليهشاب لزي لو. رفاظلاب ىمسنو « هل ةعبات ةيليبشا تناكو « ةبطرق
 هقاصو |ضمن قءاج دقو داع هللاب دضتمملا هئبا هفلخو . ه غمس ةنس تام

 رطاخللا رضاح نهذلا بقاث نانبلا طبس ناك : هصخلمام ناكلخ نبا ىف

 رعشلا ضرقو مالكلا ريبحن نم ءاشام هتيحس هتطعأ دقو ثيدحلا قداص

 ةعلدب ةبيرغ هئاممأ بورضو هلامفأ عينج ىف دضتملا رابخأو : لاق نأ ىلا

 ىىهتتاف « نيسانجأ ىف طلخو « نهذاخنا ىف عسوتساف ءاسنلاب الك ن اكو
 . هئارظن نم دحأ هغلبي مل ىدم ىلا كلذ



 هما

 -: هلوق ةقداص ةروص هضخش نم كيطعي ىذلا. ديضتعملا رعش نمو

 . قيقر ميسنلاو حابص ءاع هلك ل سغي ليللا نفجو اتبرش
 قيقدف اهمسج امأو مخضف اهراخم امأ ريتلاك ةقتعم

 : هللا هحماس هلوق نمو

 رهلا فطعتم لشم راوس تاذب هتعطق اسنأ رهلا دس ليلو

 رهزلانع ممكلا قشناام نسحايف معنم نأب نص نع أهدرب تضن
 ناكو « دمتعلا هدلو هدعب كاللاب ماقو ه 43١ ةنس دضتعملا فوهو

 مهعضرأو ءادامث ممهظعأو « ةحاس مهبحرأو ءةحار سلدن ألا كولم ىدنأ

 هرصع كولمنم دحأ بايب عمتج م « لامآلا ةلبقو « لاحرلا قلم « ءادامع

 دمتملا ناكو «هبابي عمتجم ناكأم ءايد "الا لضافأو ءارعشلا نايعأ نم
 : هرعش نمو ًابيدأ ار عاش
 سارح لوق نم هرذاحأ امو 2ىنقمرت نيشاولا نم نويع الول
 سارلاىلع ًايعس وأ هجولا ىلع اشم ا جيفاك أ ال مددرل

 ةبطرق نم هاياظح لاسرا ىلع مزع دمتعلا نأ ناكلخ نبا ىف ءاجو
 حبصلا ىلإ ليللا لوأ .:رم نهرياسق نوعيشي نبعم جرف ةيليبشا ىلإ

 : اهلج نم نايبأ دشنأو عجرو نيعوف

 العم ظاوتلل ىدبت ىتح هيو لفغأ ليللاو مهرياس
 ايجمأذلا كلتتابصالا دب ىنم تماستو اعدوم مث تفقوف

 اهتاذل نم امل باطام هسفنل ىطعأ دق دمتمملا ناك اذا هنا لاح لك ىلعو
 ريبكو ةعاجشلاو :ةسايكسلاو ءاهدلاو لقعلا نم هيف ناك دقف اهتاوهشو
 "< هتقو يف. سلدن ألا كوام ريك .أ هلعج ام تافصلا ميظعو ةمحلا
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 نبإب نيينابسالا ةمقادم ىلع نامتسا دقو . اناطلس مهمظعأو ءانأر مذهتأو

 هكلمل نيفشات نبا جايتجا رطخ نم رذح نيح لاقو ٍبرغملا كلم نيفشات
 نيفشات نبا نكلو « ريزانمللا ىعر نم ريخ لاما ىعر» ةدلاخلا هتلك

 شك ارم ءارو ةدلب ىهو تامغأ ىلا هلسرأو هرسأق سعألا رخآ هب كتف

 لاق اممو . ًارتم وليك نيس نم برقي ام وهو ةلفاقلاب موي ةفاسم اهنبب

 : اهب هسيحم ىف وهو هديق ىف
 اجرت وأ قفشت نأ تيبأ السم ىنلت امأ ىديق
 اظعألا عيال هتلك أ دق محللاو كل بارش ىد

 تالوطم دئاصقب ءارعشلا هانر دقو. :مهةنس هسيح ىف دمتعلا تامو

 ةديصق هاثر دمصلا دبع نب ركب وبأ هرعاش مهنمو هربق ىلع اهودشنأ

 : اهوا ىف لاق ةليوط

 ىداوع عامسلا نعكتدعدقمأ ىدانأف مماسأ .كولملا كلم

 دايع الا ف تنك دق ام اهيف نكت ملو روصقلا نع تلقت ام

 داشن آلا مضوم كربق تلمجو  ًامضاخ كلىرألا اذه تلبقأ

 محرق سفنلا ٍظعو ةعاجشلاو ءافولا ىف ءىث ريك أ ىرمعل اذهو

 لإ تركذ م كل ركذأ ل ىو ركب يأ هرعاش هللا محرو دابع نبا هللا

 نم زمي ىعألا هديب نم ناحبسو ناثدحلا ىلقتو نامزلا فورصد ةريملل

 . ءاشي نم لذيو ءاشي

 ةريمع ةبضه ىلع هآرف بيطخلا نب نيدلا تراسل هربق راز دقو

 ٠ : لاقف تامحخا
 ٠١ه م سلدنالا ةلحر



 مدل 8م ملل

 تامنأب عوط نع كربق ترز دق

 ادب كوللا ىدنأ اب كروزأ الإ

 هعرصم رهدلا ىطخ# ول نم تنأو

 هزيسمعبضه ىقكربق فانأ

 الع ترهشاو اتيمو يح تمرك

 ىدقتعمو ضام ىف كلثم ىرام

 تاهعلا ىلوأ نم كلذ تب

 تامدملا ىلايللا 0 و

 قامأ هيف تداحل ىنايح ىلا

 تايحتلا تايفح هيحتفتف
 تاؤمأو ءايحأ تاطلس تنأف

 تا الو ضام ىف رهدلا ى ريال نأ

 فاصنو نورق ةنالثب هلبق تام صخش ىف اذه نيدلا نال لوقو

 نم ناكدابع نبا نأ ىلع ليلد ربك أل ءدي ةيأ هيلع هل تسيلو رقت

 ىلع بيطلا حفت نم ثلا ءزملا ىف علطي نمو . مهمظعأو كولملا ربك أ

ا هنبا بيست ىتؤوم ا صفح ىبأأل دابع ىب لتق ببسدو » ةلجلا هذه
 وب

دابع نب دمتملا ةلود داسف ىف مساقلا
 فسوب نينمؤلا ريمأ هيلع ضّرحو 

سو ةكلس رو كلم لازأ تح نيفشام نب
 نأ ري «« هللا همحر كله بي

ولاو تاياسلا ةسيرف لظلاو هنوشملا دس ىضق ميظملا كللا اذه
 تاياش

 - ةعيندلا
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 ٌمصآَخلا لاسرلا

 ةطان رغ ىلا ةيليبشا نم ٠

 قرشلاب ونجلاىلا هجئاو احايص ةرشاملا ةعاسلا ةيليبشا نم راطقلا ماق

 ابللختترضحللا جورمو روفاكلاو وتيزلاتاباغو عرازملا اهيف رثكت ضرأ ىف

 ىتقاح ىلع رثكي دقو . نوهأو نيتو جمرانو لاقترب نم ةبك افلا راجشأ

 لك ىلعو « مطرقلا كاوشو ةلخلا تاينو رابصلاو ىوشلا نيتلا قيرطلا

 حمقلا ىف رصحتت اهناىنعأ : ةيفيص اهنم رثك أ ةيوتش انه ةعارزلا لاح
 لبق اةدنع ناضيحلا ةعارزب ءىث هبشأ ماع هجوي ىهو «امهيلا امو لوفلاو
 ةعطس ا كرار ع ةهجلا هذه ةبرتو . قيصلا ماظنلا اهلع لدي نأ

 اهتعارز تيقبو مدعي لما ىرلل ماظن برعلا ةدم اهيف ناك هنأ دب الو

 ةعارزلا اندنعهن ومسي اهبشأ ىهو « عرزلا ليبق ةدحاو ةرمالا تنال

 نوعرزيو ايديدح هارت اروطف ضرالا ندعم كمامأ فلتخمو . ةيلمبلا
 تبرق الكو ءةبك افلاهيف نوعرزيو ايلفطدارت اروطو « بنملا مورك“ هيف

 « حافتو موخو نامدو ىرتكو شمشم نم ابعاونأ ترثك قرشلا ىلا

 نم اههو نوواقلاو خيلعبلاو رضحا هيف نوعرزيو دوسا اهندعم ىرتو

 :انيون ىف ديك عا

 نم ةيديدملا ةكسلاب ًادج بعص ةطانرغ ىلإ ةيلييشا نم رفسلاو

 تاكرمشلا طواعخ تاب رعن ءىث هبشأ ىهو ةعدق اهنابرع نآل: هجو لك

 ىراطقلا ابعطتي رتم وليك +ده اهنيب ةفا_ملا نا ممو . اندنع ةقيضلا

 راطقلا فقي دقو « لك الل ةبرع هيف سلو « 38 رشع نم رثكأ
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 قيرط نم وأ هقيرط نم تآ نامثراطقل ًاراظتنا تاطحلا ضعب ىف اريك
 ىلإ تهجيا الكو . بلاغلا ىف ءاملا ةعاي الإ تاطحلا ىف ىرت الو ءرخآ

 . ةلخبابو . ةطحلا جايس عبراخ ةبكافلا نم اعيش عيدي نم تدجو قرشلا

 . ةرارملا ةدشل تقو لك ىف ناسنألا هيلا جباتحب ءىث لوأ وه انه ءاللا

 أنه ىنكلو «فيصلا ةدم ىف ىتح ًادج برشلا ليل ىبسحأ تنكدقو

 ثدح دقو.شطعلا ةدشب اعوفدم تقو لكى برشلا نم رثك أ ىنارأ

 اريثك نوقصبي, سانلا ىرتف « ةرجنملاو قاملا ىف اجيهت انه ةرارملا ةدش
 دالبلا ىف اردان الإ هارت ال امم « ةالايم ريغ نم قيرطلا ريغو قيرطلا ىف
 . لاعسلا رثكيف بعشلا جيبت ىف بيس نوكيي دق لب « ةنيدمتملا

 ةطان رغنم ماق ىذلا راطقلاب انراطق لباقت ربظلادعب ةثلاثلا ةعاسلا فو

 هذهلو اخ 50848 015 0811041010515 سلدن ًالاةّص ور اهمسا ةطمق

 تاباغ ريغ ىربال ةبج ىلا ابيف هجيا اذا رظنلا نأل ءاهمسا نم سبصن

 بصخأىه ةبجلا هذهنأ كشالو ءرضحلاو ةبك افلا حجورمو نوتبزلا

 . نارمعلا ربظيو ندملا اهيف رثكت كلذل : ةيبونملا ىطسولا اينابسا ضرأ

 ىأ د ابلملو 80880 8عاع ةنئيدم ىلا انلصو ةسارلا هعاسلا قو

 ىلا رخآلاو ةقلام ىلا دحاو : نارخآ ناطخ عرفتي ابنمو « هللا دبع

 . قراط لبجو ءارضملا ةريزملا

 تأدتبا ةطانرغ نم ةعاس دمب ىلع انك اذا ىتح نيرئاس انلز امو

 ةرثكي ربظت ءاملا لوادج انل تدبو هلك ىداولا ضرأ وسكت ةعارزلا

 وراد رهنو نيهلا نم لينش رهن اهيذني ء روفحم اهضعبو ىنيم امشمب

 الإ نيملا عقت ال ثيحم : راسيلا نم ( برملا هيمست تناكام هّرادح )



 أرجل ىجراخلا دحسملا ةهجو





 م

 راجشأو رضحلاو رجنبلاو ةرذلا اهيفىرت ةرهاز ضايرو ةرضان جور ىلع
 :دالبلا هذه ف دج صيخر وهو ليما هلكشن قافاحلا ناخدلاو ةبك افلا

 رجحت لازتال ةيروتسدلا ةيرصملا ةموكحلا نا فيك ىلابي رطخ انهو
 نم لاقت هتعارز نا ليق ناف . ناخدلا ةعارز ف رصمي سانلا ةيرح ىلع

 ضومنت هتعارز ىلع ةبيرض ضرف ناكماي انلق ( كراخخلا ) سوكملا داربإ

 ىناهألا ىلع دومثو جراخلا نم هدورو مدع نم هرسخت ام ةموكنملا ىلع

 نولازيال ىتلا ةدئافلاب هتعارزل الإ حلصنالىتلا رئازجلا باحصأ اصوصخو

 ةطان رغ ىلا راطقلا لصو ءاسم ةتماثلا ةعاسلا ىفو . هجاتنا نم اهوجرب

 طاترغ

 تاقلح دحأ ريلش لبج نم ىبرغلا لامثلا ىف ةعقاو ةنيدم ىه

 وراق و اطقم بق فلاب نآلانا عا دوو اذار اوه لاك

 ىذلا ليتش رهن اهبونج ىقو . ليجلا اذه نم برعلا اهيلا هقاس ىذلا
 كلذو : جيرملاب امومسي ىتلا ةليملا ةعساولا ىضارأالا نم اهنودام ىورب

 . اهيف هواشنأ ىذلا ىرلا ماظنو « برعلا اه اهتريس ىتلا عرتلا ةطساوب

 دالي بصخا نم لازتال تلا ةهإلا هذه ىف هتفيظوب نالا ىلا ماق وهو

 . ةقيضلا اهعراوش ىف ىطوقلا لكشلا ىلع ةميدقلا ةنيدلا ةينبأو . اينابسا

 كل رخألا ءانلا لع نمةحسم الع ندد د ىربكلا اهعزاوغامأ

 ةيليهشا ىف اهنم لقأ اهيف ةرارحلا ةجرد ىرآ وه كلذ سبس نأ ربظيو

 نم اهب طيح و هايملا ىراحي نم ابللختيام 26 كلذو اريثك ةبطرقو

 مث ىلع اهارت ىتلا ةعدتسملا جولثلا دقارعو عرازملاو تاباغلا ريثك
 ١ودسع ىلدنالا ةلحر



 أهيف رثكيو ةفيظن ريغ ةنيدملا غراوش ىرت اذه عمو . ادافون اريس

 تسيل اهنأل هنع كئدحأ نأب ريدج وهام اهف سبل ةللطبايو . بارتلا

 ىلإ لبجلا ردحنم ىلع ةمقاولا ةهجلا كلمالإ مبالا ةيب رغلاب الو ةيقرشلاب

 برعلا ةدم نم قابلا وه مسقلا اذهو . نيزايبلا مسق اهومسيو رصقلا

 ءىث اهيف سيلو ذفانلا اهف رثكت ةفاج ةيبرع ةروص هيلع ىرتىذلا وهو

 ىر ةعاتصلاو ةراجتلا ةكرح نأ رهظدو « لكشلا لامج نم الو نفلا نم

 . ةيعارزلا تالوصحل لا ةراحن ىف اصوصخو اهب سأبال ةكرح ةنيدلا

 لالجلاو لاا ىف ةياغ برملا ةدم ةئيدملا هذه تناك دلو

 نم نويلم فصن نع نولي ال رمحأالا ىنب ةدم اهناكس ناكو . ةماخفلاو

 اهطوقس دعب اهيلا عره سلدت الاب ةيمالسالا دالبلا داوس نأل سوفنلا

 برعلا تاكو « دوهيلا نم ريبك دهع مهنم ناكو « نابسألا دي ىف

 نيتاسبلا نم ريثك اهيف ناكو ءابعرازمو اهئام ةرثكل قشمد اهنومسي
 نبا نيددلا ناسل لوهي اهمفو . ناتسد ةئام اهم هدحو هللاب ىنغلل ناك تيحب

 1 : بيلمملا

 هراذع ضايرلاو ليج هجو هنأك ضايرلا هب فحين دلب

 هراوس تاركحلا روسجلا نمو ةداغ مصعم هيداو امتأكو

 اجري نومثالثو فلا هيف روس رمألا ىب ةدم اهب طيحي ناكو
 ةوقب لالغلا نحطل ةنوحاط نوئالثو ةئام روصلا لخاد ناكو . ةلتاقملا

 . ةيثأملا تارايتلا

 .ةنردلا ف ءىث لك وهو رصقلا نع تلك ركذأ نآلاو
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 رسهقلا

 نضح ىفو ةئيدملا قرش ىف ىتلا ىربكسلا ةرئادلا كلت لمشي وهو
 قرشلا نم هالعأ ىف عساو ناتسب هلخاد رييك روس ىهو : ريلش لبج
 رصقلا اذه افرح عضو هل ىنعم ال ظفل وهو 0ءمعداتك فيلا ريج رصق

 تناكو . فيرعلا ةنج هيمسي مهضمبو فيرلا ةنج ىمسي ناك ىذلا ىلاعلا
 ناردغ ناتسلا اذه للختو . فيصلا لصف هيف ىضقت ةطانرغ كولم

 تاهنن هنأك كانهو انه ًاريرخ امل ممستو لبجلا نم هيلا لزنت ىتلا ءالا

 . ةليجلا ارسي وس ضاير ىدحإ ىف هنأ ناسنالل ليخيل هنإ تح قيسولا
 ؟+هلوط عفترم دوس ةجرعتملا لبجلا اذه تاردحنم ىلع ماقدقو

 نم ةسيرفلا ةيوازلا فو .ءارجخلا رصق لوح هلوط ىلع اجرب ؟4 هيق ارتم
 مدقأ ىه ىلا ةميظعلا ةملقلا ىهو : ةبصقلا بونجلا ىلإ ليمب رصقلا ءانب

 جارب ألا هذه عأو . لوألا رمحأالا نب دم اهانب . ةرئادلا هذه ىف ءانب

 اهالعأ ىف عضو ةرانم ةبصقلا ىمقا قو. ازمه هعاقخراو لاق 2

 ةنسلا مايأ ىف ليللا تاعاس لك برضي مارج وليكح .+٠ هتئز سرج

 ةطان رغ ىلع طوقلا هيف ىلوتسا ىذلا مويلا وهو رباني ؟ موب ىو . ابلك

 مويلا اذهب ءافتحا ةعاس ؟4 رارمتساب سرحلا أه برضي برعلا نم

 . اهريك أ نكي مل نإ مدايعأ ريك أ نم وه ىذلا

 عضو برعلا ءانب نم وهو ريبك باب نم ناتسبلا اذه ىلا تلخد
 ةفيطا ةراشأ ىهو : ةنامرلا لكش ىلع رجحلا نم ةرك هيتبج نم هيلع

 ( كتر )هيلع عضوو ناكل راش كلل بابلا اذه حلص ًادقلو . ةنيدملا مسال

 انلصو نأ ىلإ ليما ناتسبلا اذه طسو دعاص قيرطىق نيرئاس اتلز امو
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 ةربقلا ىلع تينب اهنأ لاقيو . نوتجتشاو قدنف وه هيتبج ىلع ءانب ىلا
 نم لاع روس انراس ىلاو نيدعاص انلز امو . ةطانرغ كولمل ةيمالسالا

 :كياارع رست نان لا انامو قع لرحلا مفروم لالا توآقلا
 ,قوف ةدحاو لك : قطاتم ثالث ىلا هناتس جردتي رصقملا اذهو

 ناتسل لكو ماخرلا نم لالس ةطاسوب ابيلا دمصي راتمأ ةمضبب ىرخألا
 ماخرلا نم ىف هوة طم ةريك" ةريحت ابطسو ىف ةليطتسم ةيرهز ابنم

 ساوقأ ةئيه ىلع ءاملا اهنم رحفتي تحتقف اذا ىتلا هاما تاروفان اهناوج قو

 اهف تسكملنا اذاو ء ةيحشم تاينن ةريحبلا طسو ىلا ىهتنت رولبلا نم

 عيدب لكشل ةريحبلا ىلع كانهو انه حزق ساوقأ تيأر نيمقلا ةبشأ

 نفلا نم 00 ليج ناويا ىلا لوألا ناتسبلا ىهتنيو ًادج

 ةبج نمو ( ةعردقلا ةنيدملا ) نيزايبلا مسق ىلع لامثلا ةج نم فرشي و

 امأو ءمرملا رصقب لصتيف ىلاعلا ناتسبلا أمآ «ءارا رصقت ىلع برغلا

 اهينومس ؤرالانم رجه ناتسنلا اذه قو :قاوبآلا نوو هننض ظسولا

 ةيدالم ع4 ةقسملا محو اهوعقا قولوخرو كلل ةزرا

 عادب الاف يآ هتاتح ةراضنو ةياظنو هعّصو قرصقلا اذه ةلؤطابو

 تارضحو د | هوو وأ رعاشلالاهقصورستبال ام قولا لاكو

 . ءارقعا رصق نع ةملكب مهن را ناب ل همن أ ءارقلا

 57و صق
 7 نوبجمت هلو نوشهدت هنم ىذلا | رمظملا ًابثلا نع# نولءاستي مع
 مده ةسنل كلذ نوكي 0 نب ىذلا لبخلا نال عا رحاب ىمس دقو )١(

 2 عاقترا ىل ع رياش لبح ردحنم يف ءأر ا تو هحوأ وهو رمحالا ىتب ىلا روصقلا

 . ةنيدملا ةيضرأ ْن 0



 , يب # ظن

 + وأ فيلارتج رصق 3-04
01 

 ّّت ,يرلا هم





300 

 . مايالا رم ىلع انل رقت نوكيل مايألا هيلع تقبأ ىنلا ءارجلا ءانب اذه

 وه اذه مث 77دادجأألاو ءابآلا لمع ريغ هب رخفن ءىث نم انل لهو
 هنع تدح قتارأ الو ًاريثك ة نع مندحأس ىذلا ىخيراتلا رصقلا كلذ

 لكىلع نكلو «هتعانص نحو هتماخشب ىاجعإ ريغ مهفأ مل ىفأل ءءىشب

 ءمكسحلا ةعاق ىهو.: هتبنيأ نم مهلا فصوب عتامذأ ىلا هب رقأ لاح

 ةعاق امنومسيو لايمتسالا ةعاقو ناحيرلا شوحو عابسلا شوحو

 رصق لإ ىهتنت ابلك تناكو . كلملا مامحو كلملا دجسم مث ء ءارقسلا

 ماظنلا ىلع هرصق هناكم ىنبو ناكلراش هلازأف « ةيلبقلا اهتهج نم مرحلا

 نم ادومع ++ ابطيحم ىلع ماق ةيوامس ةرئاد هطسو ىف وهو : ىطوقلا

 ىلعو اهيلع زكتري طئاح (يرقت اهنم راتمأ ةسحخ ىلعو « تينارجلا

 ىلو الاهبشت ةينام ةقبط ةرئادلا هذه ىلعو لكشلا بدحم فقس ةدمأللا

 نآلا هماقإ ىف نوامعي مهو هبحاص ةدم ىف رصقلا اذه لكي مو اهلكش ىف

 ةرشابم لاح لصتت ىتلا ةيبرملا راثآلا نم قيام حرشل أدين انهو

 ءىث هيف سيل ىذلا : ناكلراش رصقتب ةيلبقلا اهتهج نم ةرشابم ريغ وأ
 . ةماخفلاو ةمظعلا نم ولخمال ىلخادلا هلكش ناكنإو لاما نم

 ىه لب رجألا ىنب نم دحاو صخشل تسيل رصقلا اذه ةينبأو

 8 مم 1
 هرغص ىلع وهو ىجراملا اهدجسم ابنم نان لا دهاشي ام لوأو

 ةسينك ىلإ موقلا هلوح دقو . لاا ىهتنم ىف هشوقتو « ةماخفلا ىف ةياغ

 نمم الو هشوقن نماشيش اولدبي نأ ريغ نم نكلو « ناكل راش ةدم
 ضب لاقو ؛ ىناثلادم ءانب نمدج.لا اذهو . هطئاوح ىلع ىتلا ةياتكلا
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 نمهب قمام ةلجج ىف ةمصرم توقاي راجحأ هب ارحم طئاحم ناكهنا نيخرؤلا

 ايش رأ ل ىنكلو ) سونب الاو ججاعلا نم هبارحمو . ةضفلاو بهذلا

 ( كلذ نم
 ف لوألا فسويناطلسلا اهانب دقق لدملا ةعاق وأ محلا ةعاق امأ

 أرتم ١ هاهم م علط  ك لوط « «لكشلا ةعلرع ىهو: رشع مئارلا ن نرقلارخاوأ

 شوقنب ةشوقنم اعيجج اهطئاوحو رتم فصنو ارتم نورشع ابعافتراو

 حاتفم اهراوجيو ءامسلا ىلإ ةعوفرم دب, ةروص اهمفو ًادج ةعيدب ةيصح

 تاباتك اهمفو . ةرخآلاو ايئدلا ىف ةدامسلا حاتقم لدملا نأ ىلإ ةراشا

 نمو « هللا الإ بلاغال » « هللا دبع ىنأ انالومل زع » اهيف رثكي ةيبرع

 نم هبو هلوط ىلع ةيماخر ةدمعأ ىرسبلا هتبج نم ليوط وهب اهجراخ

 هيف عضو دقو ءراصب الب ذخأ,وراظن لا شهدي ءىش ةيبرملا شوقنلا
 مهئاليتسا ىلا ريششت ماخرلا نم ةعطق ىلع ةينابسالاب ةلك اريخأ موقلا

 . ةطأن رغ ىلع
 فق يىبرع . رثأ مأ وهو : عابسلا نئوح جملا ةعاق ىنرغ ىلاو

 200 هل وطو ء م ٠م#ب ةنس هلمع ىف اوءدتبا « اينابسأ

 ١١ ىلع تماق ايانح هب طيحصو « ماخرلا نم هتيضرأو ات اهوا“

 عابر وأ ؛ثالث وأ « ىنثم ًادج ليم بسانتي تعضو « صرم ا نم دوم

 ةيصح شوقنب امود نم ىتلا طئاوحلاو اهفتسو اهاباتح تشن دقو

 ماخرلا نم كرب شوحلا اذه طسو ىفو . لاثاو عادبالا ىف يآ ةبهذم

 « هام ةراوق هيف رتم فصنو رتم هرطقو لكشلا سدسم :اهنحص قرزألا

 ناك ارو .اهعانص ىف ناقتالا اهصقتي قرز الا ءاحرلا نم : اميس17هلمحمو



 ١ا/ - م سلدنالا ةلحر





 اس ااا

 رابع ىلا كربلا نم ءاملا لزنيو . مدنع ليثقلا ميرحتل ادوصقم كلذ

 عرألا هاياوز ىف ةيضرأ كرب عبرأ ىلأ ريسلا ضرأالا حطس ىلع ةيماخر

 . ايانحلا جراخ نم

 ةدحاو ناتلبامتم نا_تءاق ةكربلا ىل امم ى نشوملا اذه طسو ىو

 ممزكمم اهب ناكو ةلودلا ءارزو نم اوناكو . (') جارس ىني ةعاق ىمست
 ناطاسلا ل ناك هنإ لاقيو . حلا هعاق نم اهراوجل

 ءارزولاو ةاضفا مهم ناكذ ةطانرغ ىف ةيبنلا تارس'الا ربكأ نم جارس وني ناك )١(
 نايس الامعزيو . اهيلع ناسأألا ءالبتسا دمب اهنم اورجاهو « ةيطرق نم مولصأ ناكو داوتلاو

 ناعمتجي اناكو « جارس ىنب دحأ تيحأ دق هميبف وأ ةمهاف اهمساو ر الا ب كوام دحأ تنب نأ

 لازت ال ريوض ةرجش تحن بحلا ةعول نالدابتيو ء فيلارنج راص ناكب قم نواز قة
 اهرمأ ناطلسلا ليو . ةكلملا ةرجشي اهومسي اذه انءوي ىلاو ء رصقلا اذه ةقيدحم ةدوحوم

 ىلا 0 رصق ىلا ادحاو ادحاو ميمدقت ساو جارس ىتب ىلع بضقق
 3 خررصق لازن ل ا نمو . مهمسأب تيمس

 لأ نم مهباصأ ام ليالا نم

 ثالث ىلا جردتي هتأو « كل هانفصو 5 نيحابر ناتسب ناتسبلا اذه نأ تفرع اذا نكلو
 تفرع هيلع فرغي ىذلارمقلا ذفانم نم ًاصومخو رظانلا نيع ىلا فوشكم هلك هنأو قطاتم
 ةمقلا هذهو . ةيرعلا خيراوتلا يف ةتبلا ال دوجو الو ةحصلا نم اهل رثأ ال ةميقس ةياور اهنأ
 ديشرا ةبكت اهيلا نوصاصقلا بسني امم ىمربلا رقمج عم هيشرلا تأ ةساعلا ةصقب ءىث هبشأ
 ناطلسلا ميظع نم مط ناكامل « مهنم هكلم ىلع اوخ تاكاما مه هتبكت نأ نيح ق  ةكمارإل

 . اهم مولصأ نأال سراف دالي ف اصوصخ
 نالسرا بيكش ريمالا ريكلا بتاكلا ملاملا ةجرن باتك نم ْذَعْوي امك جارس ىنب ةقيقحو

 ءارزو اوناك مخ ١ ( ريهشلا ىنرفلا بتاكلا نايريوتاش ود تنوكيفلا فيلأت جارس ىي رخآ )

 دم هيخأ نبا ىلع هورصتو ء رسعالاب ريهشلا فسوي نب دمع ةعيش نم اوناكو رمحالا نبل
 ىلأ مهضعي رفق ء مهب كتفي ذخأو مهيكت م ١4317 ةنس ومن ىف كلا اذه ىلوت املف . ريغصلا

  هعمدخ ىف اوماقأو ةلاتشق كيم

 ىدلاو لق بق نصحل ًادئاق ناك جارس ني فسوي نب دمم نا جارس ىنب ن رع ركذ ام ناو

 اهتارين امهيلع لسري ذخأو ديعبلا ىرال تاذ ةديدجلا هعفادع نابس'الا كل اههرصاحق هراوج

 ىلا جورحلا طرت ىلع نينصحلا اسو <« ةموافلا ىف ةدئاف ال نأ جارس نبا ىّأرف « ةديدشلا

 هتبكن ل اينس تنصل ملح كاك انرو . رجالا نب هللا دبع ىبأ نمز ىف كلذو « ةطانرغ

 . ودعلل هت الاهم ناك كلذ نأب «ءاهعال



 دس اة

 . ًارس ةحم رفلا ةالايع ميماهحال رمحألا ىب كولم رخآ هللا دبع ىنأ

 ابطسو ىفو ءراتمأ ٠0+ اهنم علض لكل وط ةعدرمعةعاقلا هذهو

 ةببرع تاياتك اهيلع ةبيرغلا شوقنلاب ابلك اهطئاوحو « ماخرلا نم ةكرب

 « ةلئاملا تاصن را نم ةدحاو ةعطق اهفسو « اهاندأ ىلا اهالعأ نم

 ىلع طئاحلاب لصنتت تح ليع لزتت تاصنرقم ابلمحت ًاراتم ١ اهود نم

 امم عادبالا ىف ةياغ وه ام شوقتلا نم اهيفو رتم فصنو نيرتم لوط
 نم رثك أ اهيف اهب ىتلا تاصنرقملا نإ لاقيو . عاريلا هفصي نأ نكع ال
 . رخآلا اهم هبشي ال لكش فالآ ةسغ

 ةعاق لكش ىلع هو نيتخأالا ةعاقب ىمستف أبهاجم ىلا ةعاقلا امأ

 ةعاق اهلخاد نم اهب لصتت هذه نأ الإ اهتجبمو اهتعانص ف جارس نب

 ةيلامشلا اههج نم فرشتو « كلما ةعاق ىمسن أ هتئيهو اهتعانص ى ةليج

 نولوقيو . ةكلمللا ناتسب هنومسي راتمأ ةعضبب اهنع ءىطاو ناتسن ىلع

 دحأو اهلك نيتريبك نيتماخر اهنف نأل نيتخألا ةعاقي اهتيمست نإ

 تناك اهلعلو « ناكملا ةهبأ عم قفتت اهظأ ال « ةفيخس ةيمسلا ىهو

 .رمج الا ىب كوام دحأل نيتخأل

 وهو « 41880141112 ١ هن ويتكم جرفالاو «ناحيرلا شوحاامأ

 ارتمو#« 2١ هْض نو مديج.ةلوطو عابسلا شوح برغقويف ءأطخ

 املوط ةكربلا اهنومسي ةيماخر ةريح هطسو ىو « ماخرلا نم هتيضرأو

 اهب طيحي رتم فصنو رتم اهقمعو راتمأ “ ء ٠+ ابضرعوارتم مب غ٠
 وحن هعاذترا طْئاح هبش ىلع صوصقم ةيناحيرلا ةليصفلا تابن نم جايس

 طئاملا ىلعو اهيلع ركن رت رمرملا ةدمحأ نم نافص هيفرط ىلعو « رتم







 تعب 1م

 . رظنملا لاجو قوذلا نسح ىف ةياغ ةريغص بابق اهملي ىلا
 نم ءىث وهو: مالا قرشلا ب ونجلا ىلا ناحنرلا شوح نود نمو

 ةفرغ نم الوأ هيلا لخدي. : ىامورلا ماظنلا ىلع وهو . ناكعب باوعالا
 ةدحاو: ىرخألاةلابقامهادحا« ةحارتسالل ناتيماخر ناتبطصم اهيف ةلمجج

 ةدمعأ ةمبرأ اهب طيح ةيماخر ةكرب ابطسو ىفو « ةكلملل ةيناثلاو كلملل
 هنأ لاقيو ءايلملا هتمبط نمفانطا هبطيحب فقس اهيلع زككري رمرملا نم
 « كاملا مايحتسا تقو قيسوملا نيرضي نك قاوللا ىناونلا ناكم ناك

 بسانتت ةيبهذو ةيصج نم ناكملا اذهب ىتلا شوقنلا نإ لاح لك ىلعو
 صملاا نم ةبقت هيفو ماجا ناكملا اذه لخاد نمو ةيكمللا لالج عم

 امهيلا ريسي ناضوح هيفو . ةيجاجز عطق اهيلع تتبن' رونأل تاحتف اهيف
 ءىتث ةيلخادلا مالا ةفرغ ىف سهلو « لبجلاب لصتت ةينقأ ىف رييدتب ءاملا
 ناكملا لاجعم قفتتال اهرظنم ةنوشخشناف « ةبقلا اصوصخو لاخلا نم
 دجاسملاو تامالا نم مده ابق تمده ةبقلا لملو «( لوأ تدب ) ىجراخلا
 ةهج نم يتلا ايانحلا طسو ىفو. اهناكم ىف هذه اوماقأ مث ناكل راش مايأ

 هطئاوح تشقندقو ىصوصحلا رصقلا دجسم ناحيرلا شوح نم لاهثلا

 دقو. اهلوط ىف ليما ىبرملاطخلاب ةريثك تاباتك اهللختي ةعيدب شوقتنب
 : ةديصقلا لوأ اناك ابرو نيتبيلا نيذه دجسملا باب ىلي امم اهنم تأرق

 امن والضف مالسالا كي ىلوأف هدايع رمأ كالو نم كرابت

 اماتو شيمت نأ الا راتخا ال هديرب اف مالسالا ريخ ولو

 ىلا لخادلاو « هللا دبع ناطاملا انالوم زع » اهقوف بوتكمو
 ارتميتنسنيئالث وح اهلوط طئاحلا ىف ةحتق هراسيو هنيعي ىلع ىري دجسملا
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 هلوخد تقو كلما لامنل ناكم اهنأ نولوقيو ارتميتنس نومدرأ اهضرعو
 نم انمنمب هلالجلا مسا راركت نم ةحتفلاهذهب طيحمامنكلو . دجسلا ىلا

 ناك ناكم اهنأ وأ « هيف ىتلا ةعاتصلا ىلح ىلا اهفيضنو « موقلا قيدصت

 اهبق ةعاقدجسملا اذهو . نيحايرلاو راهزأألاو دورولا نم ءىتت هيف عضوي
 ناطلسلا ىلا رجلا ونب هادهأ ىذلا ىنامملا فحصل هيف ناك ارحب
 قلاهشونت ىف ةبآ بارحملا اذهو . ه 5+ ةنس ىترملا بوقعي نب فسو

 «هَلل ةردقلا » «هللا مس» : ظافلالا هذه ءىدتبت ةيبرع تاباتك ابللختت

 دجسملا ةبجوو « ملا . « هللا الا بلاغ الو » « هلل كلملا » «هللةزملا »

 ةريثص ةيماخر ةدمعأ ىلع تماق ريصاقم نم ةنوكم ابلك لامشلا نم

 . نيزايبلا مسق ىلع فرشن ىهو
 ةعاق ىثشأو ربك أ ىعف ءارفسلا ةعاق اهومسيو لابقتسالا ةعاقامأ

 لكَشأ دقو . رجألا نب فسوب جباجحلا وبأ ناطاسلا اهانب رصقلا ىف

 يه يو هناه وبتكو نيش اهوبلقف ةببرملا ميلا قطف جنرفالا ىشرؤم ىلع
 ١١اهنم علض لكلكشلاةميرم ةعاقلا هذهو . نيب اطخوهو «شاشحلا»

 ةيبهذ شوق اهنف ةيبشخ ةبق اهولعت ارتم ؛هابطئاوح عافتراو ارتم

 كيبايش ةنالث اهتود نم ءارانم ٠١ اهنود نمو « اهلاجج ىف لقملا راح
 ابلك ةعاقلا هذه طئاوح تشقن دقو . لكشلا ةعيدب فونط ةئيه ىلع

 امناو . هفصو افصاو نكع ال امت نفلا لالجو عادبالا ىف ةياغ شوقنب
 اهئار نكميالورخآلا اهنم دحاولا فلاخم ًاشقن 1١ اهب نأ .ىراقلل لوقأ

 اهيقو . دحاو شقت اهنأك ىتح اهبسانتو اهقساتت نسل كلذ ةظحالم
 لداملا كقملا انالومل رصنو زع» اهالعأ ىف اهنم تآرق ةبب رع تاباتك







 هد هه ب

 نيرقم عافترا ىلعةعاقلا هذهيلا لخادلا نيكي ىلعو“ « ججاجحلا ىا دهاجملا
 ججاجملا ىبأ انالومل نيبملا حمتفلاو نيكملا رصنلا » ىناشاملا رازالا قوف
 1 « نيماسملا ريمأ

 بارغالاو باجعالا ىف تايآلا ةيآ ءارجلا رصق نإ لاح لك ىلعو
 اناسنا نكمي ال امم ىسدنهلا لالجلاو ةينفلا ةمظعلا باوجأ نم باب لك ىف
 لك فصو ناكل فصاو فلأي تثج ول كنا روصتأ ىناو . هفصو
 بلغت مهنم صخش لك فاماوع نأل كلذ : رخآلا فصول افلام دحاو
 رخآلاو « اهلالج ثيح نم اهفصي اذهف : ةرياغتم ةريثك تارئؤمب هيلع
 « ةينفلا ةمظعلا نم اهيف ام ثيح نم ثلاثلاو « أحلاج ثيح نم اهفصي
 نم سداسلاو « ةيميبطلا ةئيملا نم سماخلاو ءةيخراتلا ةهجلا نم مئارلاو
 ةدش نأأل : هلك اذه نم ءىشث ىف ىنبسحأ الو . اذكهو «ةينامزلا ةربملا
 نأ دعب اصوصخ . نايبلا دمجو نانجلا ابعم شاط دق ناكملا اذهب ىباجعا
 رمجألا ىنب كح اهب ىعنتا ىتلا ةمئارلا ةيخيراتلا ةفيحصلا كلت ىمامأ تاجب
 ىتلا ةفيحصلا كلت : سلدن الاب برملا يح ىرخأ ةرابسب وأ « ةطانرغ ىف
 تايكنلا لواعمو لظلا لماوع اهتلاسأ ىتلا نيماسملا ىولق ءامدب تيتك

 ىنأكو . اينابسأب ابك ولمو ةينارصنلا ةسواسق نم مهيلع تطقس ىتلا
 «نيلوتقملا نين أ تمعم نيزايبلا مسق ىلا رصقلا ىلعأ نم ترظن اذا تنك
 !! لافطالاو خويشلاو ءاسفلا نم نيدرشملا ليوعو « نييولصملا خارصو
 ىججرأ انهو . ميظملا ىلع هلل لا ةوق الو لوح الو « هدحو هن كللاو
 هنم مهفأ ل ىذلا رصقلا اذه فصو ىف ترصق اذا ىنرذمي نأ ءىراقلا

 ىف قيقحلا ناكللا اذه لالج نأل كلذ !! هتماخفل ىتشهد ريغ ًائيش



 هي ووح

 هل مهفصو ناك لب ءىثب اهنع برعلا وخرؤم انثدحيملو . ةينفلا هتعنص

 ىه ةعساو ةورثو قاري بهذ نم هب طيب امو ناينبلا ةمافن لوح موحي
 جرخمال حجرفالا بتك ىف هارت امو . هتمظعو كلملا ةماخضل ةمزال ةجينن

 بصعتلاو لهملا اهساسأ ىتلا ةيخيراتلا طالغالا نم هيف ام ىوس كلذ نع
 اينابسا ىلا دقو: نا ةرقوملا انتموكح ىلا ىلطأ كلذل . ىسنجلاو ىنيدلا

 ىلع ةيبرعلا راثالا رادب نوقحتاي نمم رصمع ىبرعلا نفلا لاجر نم ةثعن

 ءمهملا ريغو مهلاب لثتشي نمم دملا تزواج دق !هتاثعن هذهو ءضوصخلاا

 ءىث نع ماثللا برت هذبك ةئعبب حيراتلاو نفلاو علا ىلع لخبت اهارث لبق
 امماعش نوفرعي ال مو هلاجو هلالجم اثيدحو اعدق سانلا ميج ثدحتي

 ةصاخو « تاشهدم تانيب تايا هلك ىذلاو ىيجملا ىنرعلا نفلا نم هيف

 ةقلاو» فانه واش للف م قرعلا نم درت ساق نقلا اذه
 ميقالطاب اريخأ نويسنرفلا اهقرحأ دق قشمدب هنم تناك ىلا ةحملاصلا

 ماشلا يف ىنرعلا نفلا ةمظع هيلا تهننا ىذلا مظءلا تدب ىلع نارينلا

 !! هيروسو

 دحسم اندنمف : ًاريثك ًاثيش رص اهنماي دنع نا : لئاق لوش دقو

 « ساججاقو « ىابقياق ناطلسلاو ء نسح- رصانلاو « نووالق روصنلا

 ةينفلا رصم ةمظع هب توتا ىذلا ىروغلا تاطاسلاو « ىنيدربلاو

 ىتلا ةمخفلا نووالق نب رصانلا راثا ىلا نوريشي دقو . ةيلالقتسالاو

 اذه نكلو : مذ مل لوقنف « قلملا بايب ةبيرملا راثآلا رادب دجوت
 ا . وأ كلذو ءىث

 ليزتتلاب ةقيقدلا ةيبشحللا ةعاتصلا ىف نولمعي لاجر نآلا اينابسا قو
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 : ةعدقلا ةعانصلا را نم ةئيج موسر اهيف ةفلتخم لاكشأ ىلع ميعطتلاو

 نم اهنوريمتسي ىتلا ةيصجلا شوقنلا ف نولمعي لاجر مدنع كلذكو
 كلذ ىرت دقو . ةمخفلا ةثيدحلا مهينابم ىف اهنولخديو ةميدقلا لاكشألا
 هكلب رم دقو 5١؟4 ةنسل ةيليبشا ىف هنوميه ىذلا ضرعملا كلذ ىف اعمتج

 صوصخلاا ىلع ةبطرقو ةيليبشأ ىفو .انه مهناعانص نسحأ هيفو « هركذ
 اهنأ كشالوء ناول الا ةريثكلا لكشلا ةفيطللا ةبيجملا ىتاشاقلا ةعاتص
 . اهرظنملاهجو اهتدوج ىفاهيلا لصن ال تناكن او ةعدقلا ةعاتصلا رثأ نم

 ياتو ةر
 رمحألا وتب

 ىنب نومسيو سلدنالا ىلا اوزاجأ نيذلا برملا نم رمج الا ولي

 .جرزحلا ديس ىباحصلا ىراصنالا ةدابع نب دعسي لصتي ملصأو .رصن

 رمأ فعض اماف . خيشلاب فرعيو رصن ن فسو نب دم نبدحوملا ةلود

 نأب هرمأ ىهتتاو رمحأالا نب دم هل ىدصن' سلدنالا قرش ىلع ىلوتساو

 شاوقيذالا هيلع بالغ ىتح لاز امو . خو ةنس ةطانرغ ىلع بلشت ١

 هل زاجاف « نيرم ىنب نم برغملا ناطاس قحلا دبع نإ بوقعي مترصتتساف
 هدعل رح الاب ماقو. ةنس فسروب نب دمحم تامو . هودع هب عفد ًأشيج

 ةريزجلا ىلا اينايسأ بونج ىلع ىلوتساف « هيقفلاب فرعي ناكو دمح هنبا



 ا

 عولخلاب بقللا دمه هنبا هدمب ىلوتو . ةمعسو ةسايكوةسايس رم الا ىب

 ديلولاوبأ امهدمب ىتأو . امهمكح ةدم لطتلو رصن شويجلاوب أ هوخأ م

 مدعبأو ةريس مبكوامنسحأ نم ناكو رصذ نب ليعام"ا نب ديعسىنأ نبا
 هتبارق دحأ هلتق : 7007 ةتس تامو « اطلس مهمظعأو ةوق ممربك أو ةمح

 7م ةئس الوتمم تامو « ديمسىبا نب دم هدعب ىلو#و . هراد ىف اردغ

 : /هه ةنس اليتق تام ىذلا فسوب جاجملاوبأ هوخأ هدمب سعأألا ىلوف
 هنبا هدمي ىمالاب ماقفءرصن ىنب ةريخ نم ناكو « ةقوسلا ن« لجر ةنمطن
 ليعامسا ءوخأراثف . سانلا نع هبححو « ناوضر هبجاح هب دبتساف ء دمت

 ادم ءاخآىفن نأ دمب 7٠١ ةنس كاملا ىلوتو « ناوضر لتقو فسوي نا

 « كلما ىلع ىلوتساو هلتقو هموم دلو نم حي وبأ ماقف . برغملا ىلإ

 عم مهقافتاب نيرم ىتب ةدعاسب فسوي نب دمج هيلا داع نأ ثبلي مل هتكلو

 تدطوتو هتكوش تبوق نأ ثبل لو . هللأب ىتغلاب بقلتو هلاتشق كلم

 ىنغلا ضي لو . ضعب عم مهضعب نابسألا كولم فالتخال هتطلس ماعد

 دالبلا نم ريثك دادرتسا ىلع هتساينس نسحب لمع لب « ةصرفلا هذه هللا
 ' نيدلا ناسل رزوتسا ىذلا وهو . هفالسأ ةدم نابسألا اهيلع ىلوتسا يتلا

 برذملا ىلإ هيفن ىف هبحو اهظع ءالب هتمدخ ىف ليأ ىذلا بيطحلا نبا

 هب ةياشول هلتق نأب هلي ىنغلا ىمأ ىجتناو
 « هتمدخ ىف ماقأو ه7++ ةتس هّللب ىنذلا لع نودلخ نبا دقو دقو

 . ةيليهشاب نابس آلا كلم نيبو هندي ةرافسلا ىف همدختسي ناك ام ًاريثكو

 هتمدخ ىف ماقأ نأ دعب هتكلو . هنارافس ىف هل ابحاصم حاجنلا ناكو

 ابقوس تجار ىلا تاناشولاو تاياعسلا نم افوخ لاقتسا تاونس ثال'



 ا

 رهاظلا نمز رصم ىلا مث برا ىلا اهنمو ةياجي ىلا رقاسو ءدالبلا ىغ
 لغتشاو ةغيظولا هذه نم لاقتسا مث ةيكلاملا ءاضق هالو ىذلا قوقرب

 م8١ ةنس ةرهاقلاب تأم تح فيلاتلاو سد ردتلاب

 مث فسو نب دعس مث . فسوب, هنبا هللاب ىنملا دعل نم ءاجو

 متهم ريغو وبلا ىلإ ليملا ريثك ىأرلا فيمنم ناكو دعس نب نسسحلا وبأ
 ةديسلا ةينابسألا هتيظح نم دمت هللا دبع ىبأ دلاو وهو « ةلودلا ىعأب

 نم نادلو هل ناكو . اهءامس قرافي داك ال اهيح امئاه ناكو . 2 ايرث

 نم هدلو مدقي ناكو . فسويو دمت امخ : ىرخألا هجوز ةشّناع ةديسلا

 ىلا فسويو دب رهو ةرسألا فرط نيبةريغلا تبدفا بيلعةينابسألا
 امييلع ةيلغلا هل تناكف امهيب أ ىلع ةراغلا انش مهتدعاسمب و . نييلاتشملا

 همئاقو ضعب ىف هللا دبع وبأ هدلو رسأ دقو . مريخ كلذ دعب عطقناو

 هلقع فمنمو هتمص تمزهناو ”نسأ دق نسحلا وبأ ناكو « نابسأالا عم
 ىلا ةلودلا رعاب متهالو هراد نم رخال راصو « هنا وهش ىف لاسرتسالاب

 ىف تناكو دالبلا لاح تءاسف مْواوهُأ تءاش اكهؤارزو اهريدي ناك
 ةريبك نيب ةئيدم ةئام نم رثك أ نم نوكشت 147١ ةمس هتالو لئاوأ

 ىرقلان كلذ نعلقيالامونوصحلاو جاربألا نمكلذ فعضو«ةريغصو

 نم اهصقني ودملا ذخأف ء سوفنلا نم نيبالم ةعبراب نورد ابلهأ ناكو
 لزانتق ءهرصبدقفبو عرصلاب بيصأ ناب نسما ىلأ رمأىعتناو « اهفارطأ
 تامنأ ىلاهيف ىَقب وسكنلا ىلا رفاسو لغزلاهللا دبع ىنأ هيخأ ىلإ كلملانع

 دلولا نيب مث هيخأو خالا نيب تقرقف ةرسالا هذه ىف لفل ًاببس ايرث تناك لح لك ىنعو . ةشئاع
 5 مهلود ىلع ءاضقلاو مهكلم لاوز هتجيقت تناكام هبأو

 وو -- م سلدنالا ةلحر



 سوو وال

 كخأف لغزلا همحةأوانل مرسأ نم هللا دبع ابأ نابسأالا قلطأ دقلو
 مهسفتأب نيلسملا لاغتشاةصرف نوزهّتني اوناكو مهتسعاسمب ةراغلا هيلعنشي
 نم ريثك ىلع اولوتسا ءانثألا هذه ىفو . دالبلا فارطأ ىلع نولوتسيو

 اوّصرعزاب نيماسملا سعأ ىهتناو« ةيررملاو هقلام لثم ةمبملا ةنيصحلا دالبلا
 نوكحي ال ىتح دالبلا ىف مل قب ام امستقي نأ هيخأ نباو لغزلا ىلع

 <« شآا ىداو ىلا لغزرلا رد . نيلسملاب ودعلا ةياك ىف ايبس اهقالخ

 نويتابسالا ل ب قرتساو

 ةطان رغبحاص هيخآ نبا نيب وهني ةنتفلا ىف ديزي نم لغزلا ىلا نولسري

 هملسي نأ لبقي مذا هيلع بضغ دناتيدرف نآل : هبرهل مهعم راس ىتح
 ىلا نوصحلا ىلغأ ىلع نويلاتشقلا ىلوتسا نأ دمبو . ءارلا نصح

 دق ناك ىحي همسا رجالا ىنب نم الجر لغزلا ىلع اوطلس ةطانرغ لوح

 نسحيو نآبسالا نم لمتزلا فوخمي ذخأف « ةيليبشا ىف شيعي ناكو رصنت
 ىلا زيج مث لاملا نم ريبك ملبم ءازا دنانيدرفل شا ىداو نع لزانتي نأ هل

 .هتميدخ وأ هحصنب لغزلا لممف مهم «نمأ ىف نوكي ىتح برغل دالب
 .ىراصتلل هترزاّؤوم هنم مع اماطلس نكلو« هج لاومأب ساف ىلا زاجأو

 .هرداصق مهكلم عايضو مهفعضو مهنالذخ ىف بيس ناك اع نيملسملا ىلع
 .سؤبلا تالاح نش ثأ ىف تام ىتح هنجس ىف لاذ امو هينيع لمسو هلام ىف

 مقدي ْلاَر 5 ليدابوب » هنومسي نابسالاو ) دمت هللا دبع وبأ امأ

 0 مهناب اهلهأ هحراص ىتح ةطان رغ نع ةينارصنلا شويج

 مهيلا اهب لسرأ ىلا حلسلا طورش نوابه مهنأو « عافدلا ىلع مل

 هي م مد دناتدرف
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 دارفأ دحاك اساف نطوتساو برغملا ىلإ رجاه مث ! ! محال ةتس لوألا

 نوشيعل ١١مب ةنس ىلإ انف هلسن قبو ه ه6 ٠ ةنس اهي تام ىح سانلا

 هللاب ذومن ! ! نيمطقتملاو ءارقفلا ىلع ةدوصرملا نياسملا قاقوأ :رم

 . هلم رش نم -

 ناك ةرجبمل عياسلا نرقلا دعب رجألا ىنب كلم نأ لمت اذه نمو
 تاقبط نيب تاياشولاو تاياعسلا عويشاو « قالخالا داسفل ( طعم

 كواملا ةيكت ةرثكل بيسك امم « مهنم ةيلاملا ةقبطلا اصوصخو سانلا

 نم كولملا ىلع ىدتمت 0 ةلاةركلو ةيزشأل مهتارزول

 تاوبشلا كلتب عتقلا ىف ةيغرو ء كلملا ىف اممط بلاغلا ىف مهتبارق ىوذ

 فسوب ةدم ةصاخ مهمايأ رخآ ىف رمالا ونب احل لسعما ىلا دئاقللاو

 ىلع ميقالكل صخالا ىلعو هتريس ءوسو هيأر فعضل « هللا ىننلا نبا

 « ضعبل مهضعب مه.ورح ىلإ رمي ناك ىنلا الملا كلذ « كللا
 لوتسيف ةيلخادلا بو رحلا هذه ةصرفز مني ناك ىلا مودمب مراصنتساو

 .رخآلا دعب ًادحاو مهنوصحو مثدالب ىلع

 بواقلاداسف هلسبصأ امب دالبلا نايك باتنتىضوفلا هذه تلاز امو

 الو هدوقب لمع ال عيطقلاك مهني اهيف سانلاو « ءاسؤرلاو ءايظعلا ني ماع

 اهل راهنا ثيح اديدش اه ريثأتناكه تب رض رعهدلاب رض اذا ىتح«هربدب ىأر

 !!نورق ةينامث ىف برعلا هماقأ ىلا خماشلا نايفيلا اذه ةدحاو ةعاس ىف

 «ىامعلاىناثلا ديزياي ناطاسلا ةدمىف ةطانرغ ىلسم ةنحم تناكدملو

 ديزيابلسري نأب « مهتدعاسم ىلع رصم كلم ىلبتياق ناطلسلا عم ققتاف

 «ةيقيرفأ ةبج نم اشيج ىايتياق لسري نأو ءاينابسأ ىذارأ ىلا الوطسأ



 هس ١0 ل

 برملا عوقوو ميلسو « دمج و« دوكرك « هدالوأ ةنتفب لغش ديزباب نا الا

 ناف رصم كلم مأ.ميلس هدلول كالا نع هلزانتب رمألا لآ ىتح مهي ايف

 ةزابلا نفوق اف [ريفسا نيام ويسلا) هيلا السرأ البازباو ذئاتدرغ

 برعلا ءالؤه مهسقتأ نع نوعفادي اغا نيينايسالا ناب ىابقياق هب منقأ ام

 كلذبو . اداسف مهضرأ ىف اوناعو محلاومأ اوبهنو ممرايد اويصغ نيذلا

 «الب ازياو دنانيدرف ىلا ايتكالسرأ ناب ىابقياقو ديزياب نم لكى فتكا
 .نركلو«سلدنالا ىماسم قاهرا مدمن ؛ ىلوبأت كقمىلاو ءابابلا ىلاو

 ترسم اها لارج الا لع وتمو منيع نال المع لمعي مل امهتوص

 . فويسلا ةلصلصو عقادملا

 مييلع اطتضنينابسألا نم اودجو الكس لدن الا كولم تناك دقلو
 ناسرملاو لاجرلا نم ةازئلاب مهيلا نواسريف ؛ ةودملا كولم ةنوعم اوبلط

 نيدحوملاو نيطبارملا نم ناك اك مهيلزناممهنعز وفشكيف مهليطاسأ ىلع
 كوام ىلوتسا نودحولا فعض اذاىتح « سلدن ألا كلم مهيلا لآ نيآلا

 ىرجملا عاسلان رقلا ىف ةريبشلا اهندمو دالبلانوصح تاغأ ىلع نايسالا

 سويلطب و ةدرامو ةَشْول ىلع اولوتساف سل دن ألا ىلسم ىلع امؤش ناكى ذلا

 ىلعو « 5+ ةئس ةبطرق ىلعو « 77 ةنس ةقْرَويم ةريزج ىلعو 587 ةئس

 « 548 ةنس ةيليهشإو ةيسّرمىلعو« <0>هنس ةيسفلب ىلعو. 50 ةنسس ةبطاش

 ةطانرغ ريغ ةربزجلا ىلسمد» ىف قبب ىو «دمح ةنس ةريبلطو بلش ىلعو

 .رحألا ىتب ناطلس تحن ابيحاوضو

 نيينابسأللا نأ « هيقفلا » ىتاثلا دم ىأرو ه4 ةنس تناكاملو

 نب بوقمي ناطاسلا ىلا هلسر ثمبف « اهيلع مهبلغت ىشخم دالب نوجاهي
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 .شويحب سلدن ألا ىلا زاجأف . هثوغ بلطيو هفطمتسي ىنيرلا قحلا دبع

 077 كوام بلطو « مارس ىف مبمزهو نينابسأألا لزانو ةرارج

 ؟مييذؤيلم لك نع اودمتني نأو نيملسلا اوقهرب الأ مهيلع طرتشاف هحلص

 0 دقو . اهل رصحال ىتلا متاتفلاب ب رغلا ىلإ عجرو كلذ ىلع هودهامف

 نكلو : لهي رعبا فارغ قلو ةزررلل لا هرج ةكرم

 0 هتاغ قف ةمضو ةكلم ىلع هفاخ ةرلا هذه ىف رجلا

 مل هتكلو «هبرح ىلع هلاتشق كلم عم دحف « دابع ىنب هيك

 بوقعل نب فسو ريمألا ناكو . دسافلا ىأرلا اذه نع عجر نأ ثبلي

 نبا نم صتقي نأ دارأف سلدن الاب ةازغلا ىلع اريمأ نيرح ىنب ناطاس

 كل« لسرأو « ةطان رغ ىلع موجحلا ىلع شن وفيذالا عم قفتاف رحألا

 ااه قري يلف « كلذ ىلع مرقيل برغلاب بوقدي ناطلسلا ىلا هلسر ةلاتشق

 ىلع ىراصنلا ة الامم نم دارا ام ىلع هخوب هدلو ىلا لسراو « هرظن ىف

 نم هلاقتساو هبنذل بوقمي رقغتسا كلذب رخحألا نبا لع و « نيملسلا

 ىلا رمح الانبا زاجاو . ةيمالسالا ةطبارلاب اظافتحا هتم كلذ ليقف « هتلز

 هداعأو هتداف وم ا ًاقدحكةنس فب وقع ناطلسلاب هتلص نيكقل ةودملا

 . ايظعم امركم ةطان رغ ىلا

 ىنا ناطلسلا نمز ىلا ةمنمو ةزع ىف سلدن ألا ىد م رمأ لزي لو

 ىلا زاجو « نابسالا وزغ ىلا برغملا ىماسم رفئتسا ىلا ىتيرملا نسحل

 ىلا نم هشويجم ةلاتشق كلم هدصقف . 7: ةنس لئاع شيح فيرط

 نب اللا ا

 ٠ د ل



 ساغع١ؤ -

١ 
 رفو ء ىصحي ال ددع مهنم لتقف مهتافغ ىف و تابسالا مهيلع مهمأم
 بكت ام مأشأ نم ةعقوملا هذه تناكو . هيَ ىلا نسحلا وأ ناطاسلا

 ةمئق اهدعب نيماملل مقت ملو « باقملا ةمقاو ةينامث ىهو « نوملسملا هب

 ١١ سلدن الا ىف

 امو « ةريزجلا اسم ىلع ةيزملا ةينارصنلا كولم تبرض كلذ دعب
 تاروثلاعويشو مهني قاقشلا عوقو برغملا كولمن اونا ىتح اولاؤ

 ىب نيبو مهدي ةنتفلا نأرين بوبشو ء مسفناب مهلاغتشاو « مهيلخاد ىف

 «ةطانرغنم نيد ملا درطف ابابلا نوينايسالابطاقتو سذوت كوام صقح
 سلدن ًالاو برغلاىلامنيب ةلوايحلا ف اوركق كلاتهو . كلذ ىلع مرقأف

 « 818 ةنس ىف ةتيس ىلع زويلائر وبلا ىلوتساف: ةودعلا روم مهلالتحابكلذو

 هبوب ةنيدم ىلع مث « م16 ةنس ىف قراط لبج ىلع نوينايسالا ىلوتساو

 ءمحا ةنس ىف زاجملارصق ىلع نييلاةتر وبلا ءاليتساكلذ ىقعأو محام ةتس

 . هرج ةنس ىف هليصأ ىلعو « ه6 ةنس ىف ةجنط ىلعو

 رارمتسال بارطضالا ةدشف ةنوآلا هذه ىف برغلا ةلاح تناكو

 قحلا دبع ناطاسلا مايأ صوصحلا ىلعو « نيرم ىبب ذافنأ نيب بورحلا

 تحبصأو ةرازولا ةصنمىلا هنمز ىف دوبيلا لصو هفعضل هناف ء ديعس نبأ
 ملاظملا نم اريك مييلعا ومقوأو نيماسملا اوقهرأف : ةذفانلا ةملكلا محل

 ىنب نم عرف مثو ساطو ىنيي ةميقولا ديعس نيبال اونسحو « مراغلاو

 مهم رو « مهلتقو مهيلع ضبقف « هتلود ءاظعو هوارزو مهنم ناكو نيررع

 ىلإ اوراسو ريربلا لئابق هب تقتلاف ءارحصلا ىلإ ىساطولا دم خيشلا

 نأ ىلإ ىصق ألا برغل ىلع اناطلس قبو « ها ةنس اهيلع ىلوتساف سلف



 "م ٍ لا رصقب محلا ةعاق
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 رمحألا نب هللا دبع وبا ناطلسلا هيلع دفو هتدم ىفو . ٠+ ةنس ىف تام

 هاوثم نسحأو هتالفو مرك أف ةطان رغ هميلست دعب هترسأ عم

 لعج برغلا روغث ىلع نيينابسالا ءاليتسا تأ لمت اذه نمو
 ةطانرغ ةلود تحبصأو « نيمم لك نع ةلزع ىف سلدن آلا ىماسم
 ةبربلا هشويجو + قرشلاو بونملا ةهج نم ودعلا ليطاسأي ةروصح

 ىتح راصحلا ةرئاد هيلع نوقيضي اولاز امو . برغلاو لامثلا ةهج نم
 . مىا/ ةنسم ةطأن رغ ىلع اولوتسا

 نرق نم رثك أب ابطومس لبق ةطان رغب نيماسملا ءالقع ناك دقلو
 مولي نم ابطوقس عقوتي ناك نودلخ نبا ناف : ريصملا اذ_ه امل نومقوتي

 ذبانتو ءاسؤرلا عطاقتلو ابلعأ قالخأ داسفل ودملا دب ىف رخآ ىلا

 ةيرغ راد تحبصأ اهلا هدالوأل لوقي بيطملا نبا ناكو . ءارعألا

 . . اهبراقملا ءارسش ىف مسوتلا مدع) مهبصوو

 عقوتل سلدنأأالا نم ةرجه اب ممل نوحصني مهئارعش ضعب ناكو
 : كلذ رحل وق نمو اهيف مل نابسألا ةبكت
 طلغلا نرم الإ اهب ماقملا اف ىلدنأ لهأ اب يلحاور اوثح
 طسولا نم اروثنم ةريزجلا كلس ىرأو هفارطأ نم رثني كلسلا
 طقس ىف تايحلا عم ةايحلا فيك هبقاوع مال رشلا رواجا نم

 ةطانرغ ىلع نابسالا كولم ىلوتسا الو . مهتوبن تققحت دقلو

 قبطني, اوحيصأو « مرايد نم مودرط ىتح اولازام مث نيلسلاب اومقوا

 : مرج خيش ثراحلا نب ورم لوق مهيلع



 خ5١

 ماس ةكمي رمسي ملل سينأ افصلاللا نوجحلازيب نكي منأك
 رئاوملا دودجلاو ىلايلا| فورص ةندايأف ابلهأ انك نحن ىلي

 فاشكتسا تقولا اذه قفاوو ةطان رغ ىلع نوينابسالا ىلوتسا املو

 ءاشناب ةديدش ةيانع اونعو ةيرحبلا مهوب اومتها ءاكيرمال بلوك

 مهيرحب تذخأو « برم لاب ةبارد مهل نيذذل لاجرلاب اهزب زمتو ليطاسألا

 « ةيبونخلاو ةيقرشلا انايسا روغث نمو ةونج نم جرم ناكلرش ةدم

 تلوتسا 47٠ هنس ىفو . ةبر راجتلا نيدلسملا بكرم ىلع قيرطلا مطقتو

 هبرغلا لحاوس ىلع نابسأألا ًاشنأو ءرئازجلا ةنيدمو نا رهوو ةيأي ىلع

 + ةريثك لفاعمو اثوصخ

 تناكو « نفسلا ضع كارئالا رام نم ةوخأ ةعرال ناكو

 ىصفملا دمت عم اومفتاو مرودص تقاضف ابي تيت نايسألا نكاري

 ء نشب هيل نوبل هروملا قرم ارث مهيطعي نأ لك سوت ناطاس

 هنوطعي و « هدالب ىلإ لواطتلا نم مهنومنعو نيينايسالا نفس نوبقعت.و
 ىهتتم ف رضخ همساو ةوخالا ءالؤه دحأ ناكو « مهنم هنومنغي ام سخ

 هل تناكو « ( ءارجلا ةيحالا اذ ) سورابراب مترفالا هيمسيو ةعاجشلا
 ىلوتسا تح نيينايسالا نفس بقمتي ذخأف « ةيرحبلا قرطلاب ةمات ةفرعم

 هيده عم اهحيئافمب ثعلو ء9* ةنس رئازجلا رثث ىلع م هيجي ىلع مهنم

 هتيلوتي ناطلسلا هيلا لسرأف . قامملا لولا مياس ناطلسلا ىلإ ةنيك

 ركأاسملان م ةقرغبو هليطاسأن م لوطسأب هيلاث عدو « رئازجلا ىلع اريزو

 هلوطسأ فخأو « هعيجج رئازجلا ميلقأ ىلع مهدعاسمب ىلوتساف «ةيناملا

 راس مث . نييبرو آلا بولق ف معرلا قلَأف ضي الا رحبلا هايم بوحي
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 - ةؤاالا

 تحن نوحز ري اوناكن يذلا نيملسملا نم اريثك ذقنأو اينابسا لحاوس ىلإ

 قاتسح ءالب اولي أو مهنم ريتك هلوطسأ ىلإ مقناق . نابسالل مهتيدوبع

 ىرحبلا مريمأ ةدايق تحت ناك ىنلا ىتابسأألا لوطسأألا عم مهبورح

 . ايرود ايردنا ريبشلا

 ىذلا اشاب نيبدلا ريخ مسي ًاريخأ ىسسن ىذلا وه اذه سورايرابو

 ىف ترهشاو . ةينامملا ةيرحبلا ةساير ىنوناقلا ناجاس ناطلسلا هالو

 تناكل هالولو . ةدحتما ابروأ ليطاسا ىلع اهتاراصتناو اهم ورحب هتدم

 ةلك عج ىذلا ناكل راش كلل ةدم برغلا كلامم عيمج ىلع تبلغت اينايسأ

 ىف ناهلس ناطلسلا مهيلع رصتتاف . ارحبو ارب نيمالا برح ىلع ايروأ

 ىلع نييناملا ءاليقسا كلذ بقعأو . ةيناثلا ىف نيدلا ريخو « ىلوألا

 نوينامعلا لزي لو ءهاهملا ةنس ىف سنوت ىلع مث ءوه٠ ةنس سلبارط

 / م يو زجلا لع اسلرف ء ءاليتسا مث ىتح اهيلع نيلوتسم

 ىلع ايلاطيا ءاليقسا كلذ بقعأو . ١58 هنس سنوت اهشويج تلتحا

 هدبي اهيلع نمو ضرألا ثري ىلاعت هللاو م١191؟ ةنس ىف سلبارط

 ىلملا هاب الا ةوق الو لوح الو ءاشي نم لذيو ءاشي نم زمي ىعأألا

 . ملا

 ضل / سادنالا ةلحر



 لم١١ -

 َمسراسلا كامرا |

 أفيرط لسرأ ةجنط ىلع هتيالو ىف ريصن نب ىسوم مدق تتبثال
 قدهمساب ىمسن ىذلا ناكملاب لزتف « برعلا نم لجر ةئالث هعمو هالوم

 عجرو « ءىطاشلا نم ةبيرقلا دالبلا اوزنف « ةريزجلا نم ىرفلا بونجلا
 00 نبا ىلع لبسو «تناسالا نمادحأ همر نأ ريغ نم امناغ

 .بكرف سلدنالا دالب ىلا زاوجلاب هه» ةتس اقراط هالوم رمأف حتتفلا

 ملطو ء ربربلا نم فالا ةرشع مهعبتو برعلا نم ةثاملث هعمو هتقول رحبلا

 هثلللا هلباقق ءسلدنالا ىلع فحزو همساب ىمست ىذلا ليلا ناسل ىلع

 قبرا ت و « شارش ةعقاو ىف قراط مهعزوف « طوقلا شويجم قيرذل

 ةلطيلط ىلإ لصو د خلا ق مدع قراط لاز امو . هحارج نم اهم

 ءريربلا نم شيجب هتقول ضيا وه زاتجاف . كِلّذِب ىسو« هالوم ىلا بتكو

 ءارضحلا ةريزجلا راوجب (ىسوم لبج) همساب ىمست ىذلا ليملا ىلع علطو
 مت « هنواشرب ىلا لصو ىتح هتاحوتف ىف مدقتي لاز امو « قراطب قلو

 ىلع اهتيماح نيعو دالبلارومأ بتر نأ دعب قراط هعمو برذملا ىلا عجر

 ,لعجو برغلا ةيالول (مبات اهيلع ايلاو زيزملا دبع هنبا لعجو « اهرومت

 . رصم ةبالول ةعزات برغملا ةنالو تناكو ء ةيطرق هزكرم

 ةيروأ بونج ىف رحبلا ىلا دتمت ىتلا ةرخصلا كلمتوه قراط لبجو
 يتلا اا ٠ ابصرعو ء رثم غه- ٠ اهلوطو ىبرغلا

 قيضع اضيأ رهش ثا ىذلا قاقزلا ججيلخ هيقي رفال ىرثلا لامتتلا نم دتم



 ووو

 سونايقالاو طسوتلا ضيبألا رحبلا نيب ام لصفي وهو « قراط لبج
 ىهو :ارتم وايك ١ قراط ليجو ةتبس نيب اهف هتفاسمو « ىطنالطالا

 ْ اينايسا ىلا قراط اهنم ريع ىتلار
 ضيب الا رحبلا ىلا طيحلا نم لخدي اديدش ارايت ماودلا ىلع ىرتو

 اذه مزاول نم وه ىذلا بايضلا هوج ىف فئاكتي ةنسلا مايأ بلاغ ىو

 اهريفص داكبو ءديدش رذح ىلع الاب كارملا هيف رمت ال ثيحم سرنايقالا

 بكار. نم اهمامأ نوكي نأ ىسع ام اهتمداصم نم اظوخ عطقني ال

 نم زيلكتالا دالب ىلا ىرفس ىف سونايقالا اذه تيكر دقلو . ىرخأ

 تيك حان لع بابضلا ميخي ناكام اريثك و . ةره يع رحلا قرط

 ةقدخأ انو هش هنأ الايخ الإ اهم ىرأ ال ىنيع ىلا ىدي تددمازذا

 « هيف كفك ىرثال مالظ» رورش +11 لثملا ىنمم ىل قّمحت كلانهو : نجتنر

 » اهارب دكي مهدي جرخأ اذا ضءن قوف ابضمن تاءاظ » ىلاعت هلوقو

 رحب ىطنالطالا سوتايقالل برعلا ةيمست ةلع وه اذه نا ىلابب رطخو
 لعرطلللا نوكي كانهو ةيلاوتم امايأ بابضلا اذه رمتسي دقو . تاءاظلا

 قرغ بيس تاكهنا كيسحو . اكيرعا ىلا رحبلا مطقت 7 ىلا ىكارملا

 ةيضراتلا ةلئاملا ةنيفسلا كلت ىهو ةيملاعلا برحلا ليبق كيناتيت ةنيفسلاأ

 لع لاجر نم لمحت تناكامب ةيناسنالا لعرباسملا ريك نم ابقرغ دمي تلا

 .نيبالملا نيبالمب ردقت ىتلا فحتلاو لاومألا نءاهفوج ىف ناكامولمعو
 قاقزلا جيلخ هلاجر عم هزاوج ىف قراطط هاناعام ىرت كلذ نمو

 ىلا نوزوحي اوناكمهنا اصوصخ « مهنلومو مهبرح ةادأو مهليخ مهعمو

 رش ماقو ىلامت هللا نكلو . ةيقاو الو ةققاوم نكت ملا كلف ىف مودع



 تن

 نم كلملا ىتؤي هناحبس مهنيقي نسحو مهم ازع ةوقو مهلاسبل ربلاو رحبلا
 ريخلا هديب ءاشي نم لذيو ءاشي نم زميو ءاشي نمم كلما عزتيو ءاشي

 . ريدق ءىش لك ىلع وهو

 ىلا ةيقيرفا نم رحبلا عطقت برعلا نم ةليلق ةمذرش نا لوقي نم
 زاتجو « لاغتربلاو اينابسا ىلع متع سلدنالا ىلع ىلوتستو الا١ ةنس ابروأ

 تايواهو زوافمو تايلاع مث نم اهيف امو اهنعانم ىلع ( هينيربلا ) لابج

 نولخدي مث « اهذفاتمو اهبراسع نيفراعلا ريغ اهمطقي ال جيراعمو لاثمو

 نم رتم وليك م٠ دعل ىلع ىهو هييئاوب ىلا اهنوحستكيو اسنرف ضرأ

 ؟ ؟ ةتس نيرشع ىف كلذ لكو سيرابل ىبرغلا بونجلا

 مئانغلا نم مهيديأ تلان اع تقولا كلذ ق اولغش مهنأ الولو

 مرلهاوك اهب تعلن ىتلا لاومالا نم مهتزوح ىف رو تاواثن الاون

 نجع ةئس ةيييلصلا برحلاب ايروأ ىف ىدان ىذلا ليترام لراش مهمزهام

 ىلا ةدوعلا ىلا مهتأجلاو اسن رف ىف م6شويج تقزم ىتلا .ةمقا ولا هذه ىف

 قب ادياكلم اهيفاو ءأشناو ًاديدج نطو اهولمجو اهم اوخانأف انئايسأ

 مبضعب راصنتساو كاللا ىلع مهقالخ تهذا نورق ةينامث نم ركأ

 نم اوحبصأو مهعازع تفمضو ماوق تراخ ىتح !! ضمن, ىلع مودعب
 سلدن الا ةريزج نم حن رفالا مدرط ناب معا ىعتناو ! ! نيفعضتسملا

 !! قزم لك مموقزمو
 اوناكامموقلانأكفاوضقىتح هل درءال ىمأ لكلا ىلع أ

 توملاىلا اهدوقتف مهعوسج ل اخدت ضرم ميئأ رج دارق الل ناكاذاو

 . ءاتفلاىلا من م” فعضلاىلا اهداق ابلخد اذا ممالاداسف ة ةموثرجوه فالمحلاف
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 انقيموق ةفيمص هب ىحع تداكىتح ًاريخأ اتسفنأ ىف كلذ انب رج اننأنظأو

 - ءاسؤرلا فالتخا ةيض ةسيرف لاح لك ىلع ممألاو . دوجولا ملاع نم
 نم مايألل الو ةريع نم خئراتلل تسيلو !! نيح لك قو تقو لكىف

 هبشأ كمويو كمويب ءىت هبشأ كدغو . هسفن ديمي خعراتلا لب ةظعوم

 . اليدين هللةنسا دجي نلو هملخ ىفةللا ةنس : كلسمأب مايالا

 لذاختلاو ىوهلا تيتشتب اهامر ةمآ لالذإ. هللا دارأ ام اذا

 ىذلا قراط لبج ل 0 قا ةنئاقلا فايز أي نمو

 مث « تارتم وايك ةثالمث لوط ىف ةيزيلجمالا تاماكحتسالا نآلا هيلع دتع

 نمو «اينايسا ىضاراب اهلاصتا لبق رتم ٠.٠٠١ اهردق ةرح ةقطنع ىهتنت

 ابنوصح ديشو اهانب ىلا قراط ليج ةندم تاماكحتسالا هذه نود

 فلا م. نآلا ابلهأ ددعو ٠ ههه ةتس نيدحوملا يما نزلا ديع

 ىبرغلا لامشلا نم رتم م. ٠ ةفاسم ىلعو للا ىلع ةجردتم اهيفب آو سقن

 ريثكو مهنمو نايسالا نم مهبلاهت ةنيدملا لأ و . ةيزيلجتالا تاماكحتسالل

 ةجرد ٠+ .:رع لقبا اع فيصلا ىف ةرارحلا ةريثك ىهو « دوبيلا نم

 لحأ رثكي اك نوميللا بارش نم نورثكي اهلهأ ىرت كلذل « دارجتنس
 . اجئران هنومسي و لاقتربلا بارش نم ةماع اينايسأ ندم

 .ىق ىهو .راصح ةلاح ىفو بابضلاب ةأطغم ماودلا ىلع ةنيدملا هذهو

 .ىذلا كور جروج ريسلا اهيلع ىلوتسا نيح م ٠7.4 ةنسنمزيلحتالا دب

 . ًادحاو اًقلط اهيلع قلطي نأ ريغ نم ةيزيلجمألا ليطاسألا دوق ناك

 مقوملا اذه ةناصح ىري ناك ىلا ليو. ركسئرلا ةراشأب كلذ ناكو

 قراط ل بج اين ابسأو اسنرف تر مصاح 7م ةنس قو . ني رحبلا ف هكحنو
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 نم مو .ةقطنملا هذه نم عودرطو اههدونج ىلع اوبلغت زيلجتالا نكسلو

 ف ثالثلا تاراقلا لحاوسىلع لب تى نوبل لع قوطاجوم تقولا كالذ

 ْ . طسوتلا ضيب الا رحبلا لب

 زيلجتالا ىن ذنم ىرصم لك سفن ىف ةلؤم ىرك د ةئيدملا هذملو

 ببس ريغلرصم ىف ةيموقلا ةكرملا ميعز اشاب لولغز دمس هل روفنملا ايلا
 . هنطو قومح نع عاقدلل همايق الا مهلا

 ٌجرساةلاو ةرمعأا

 بالسألاو منغلاب برغملا ىلا س لدن الار يصن نب ىمومكرت نآدهد
 عارسالاب كللا دبع نب ديلولا ةفيلخلا مأ هيلا لصو ءدعلا اهيصال ىتلا

 لمأ ال حبصأ ىتح هب دتشا دق ضرألا ناكو . مئانغلا نم هديب ىف امب هيلا

 ىلا لسرأ هدمت نم م سحالا ىلو وهو نايلس هاخأ نكلو . هئاقش ف

 وفا هرظنل همم ىلا م "الا ريصل : نا ءاعو هز رع َّق هئطيتسل ىدو*#

 هتعاط بحي ىذلا ا ناعذألا ريغ همامأ نكي ملىموم نأ ريغ

 اونمآ نيذلا اهيأ اي » ىلاست هللا لاق اميج لقملاو نيددلا هب رمأب اناعذا

 ىف ىدوم عرس أو ممم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هلا اوميطأ

 ناماس ىلو املف . ملأ ل ديلولا توم لبق قششمد ىلا لصو ىتح هريس

 06) هتبكت هئارو 0 اريسعاياسح هباسكو هيلع ضبقلاب رمأ «ةفالحلا

 ىسرك ىلع ىلجي داك ام هنآ : هموق نم خبات لكل هتبكت اضيع نك نابلس نأ رهظي 0 ١(

 اقراط فصتي لو « سلدتالاو برعملا داليا ةيومألل دبم ىذلا وهو ريصن نيا بكن ىتح ةفالحلا

 نيومألل اودي» ن 5 ,. للا مو فسوبي نب جاجحلا 5 ىلع ىفق مت © اينايساب ةمظعلا تاحوتملا بحاص

 كقملا دبع ني ديلولا هيخأ ليو نم مهنوك الإ بذ نم ءالؤيل سيلوزاسارخو قارعلاو زاجحلا
 امو هنم هفوخل ناميلس ىلع ناسارخ ىلاو ىلهالا لس نب ةبهق جورخل ايس مهتيكت تناك دفاو

 . لتق ىح هتروث ىف كز
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 ازوه بقعأو كاذذ ! رمألا هل ناكنم رسمأ عاطأ هنأ الا ءىثلال

 مئات قو « هترح قو «هلام ف هترداصم : ءىث لكى هترداصم

 اهاسني نأ عيطتسي ال معراتلااف ناملس هل اهيسن نإ ىتلا ةرهابلا هتاراصتنا

 هسقت ىرتشا اذا الا هسيحم نم يرخي ال هنأب نايلس مسقأ هلك اذه دمبو

 هنجسىفلاز امو! ًاريثك الو اليلق اهنم كلم نكي مل رانيد فلا نيسمخم
 ادن ىسوم تامو . هدتع هل تناكديل باهملا نب ديزي هنع اهعفد ىتح

 هوم لق تام نأ دعب ًاريقق اني هتنحم ىف وهو هوم ةنس ةندملا ىف

 عافتنالا مالسالاءرح :تايماس تافصو«تالملج بهاوم نم هل ناكام

 !! ديزتوأ تاونس ثالث اهب

 0 عر 0 نم هيلع سد دقق ءسادن لا ىلاو زيزملا

 ةيشخ كلذو: ةرادانسحو رظن دعلو ةعاوشو لعو نيد نم هيف ناك ام
 ٍ- ١

 ؛ !ريصن ىنب لك ىلا ناملس ةبكت امهتدعت لب . هدلاول هر امأ

 امس نم هلوزن يف ابيس بجاولا اذه ىموم مايق ناكدق ةلخجبابو
 عاطأ ناكول هارحأ ناكامو . ناومملاو ةلذلا ضيضح ىلا زملاو دجملا

 نب ديزي لتق دفق . هدعب نم ءافلخلا ائيدر الاثم هتلود مظاعأل هتبكسن ىف نايلس ناك دفو ٠

 نم ءالؤه لكو . ىرسقلا هلا دبع ني دلاخ ديزي نب ديلولا بكتو . بلهملا نب ديزي كلملا دع

 نييومالا تاحوتف ىف ىلوطلا ديلا مهل نيذلا و . مهاتمأ برعلا تابعأ بجنت مل نييذلا ذاذفالا
 . ةعاق دعب اهل مقت | ملو قرشلا ىف ةيومالا ةلودلا تتام مهتوعو .٠ مهكلم مئاعد ديطوتو

 لتقل جاقنلا لمعق داوقلا ىل مظاعأو ءاسؤرلل مهتنحم ىف نيومالا ودح نويسابعلا اذح دقو

 ةلودلا امهيديابو امهيسأر ىلع ت د6 نأ دي نانارملا لجأ روستلا لوو لالا هلس وأ

 بكنو. دواد نب بوقعي هريزو ىدبملا بكتو : هل هتامأ دعب ةريبه ني ديزي بكت م. ةيسايملا

 تايزلا نبا ريزولا لكوتملا بكتو ٠ ناورم نب لضقلا هريزو مصتمللا بكنو . ةكماربلا ديشرلا
 مييديأ ىلع ناك نيذدلا ةيسايعلا ةلودلا لاحر ةريخ نم مهلكو : ةلقم ةلقم نيا هريزو ىضارلا يكتو

 . اهمظعو اهقرا
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 ةصقنع هموي ةدمت ًامثاي« هللا رمأال افلاخم هالومل انئاخ نوكي نأ نايلس

 نأ هنكمأ ناكل اهتفيمح ىف ةعاطلا ريغ فرعي ىموم ناكولو . هدغ

 لآ ام ىلا هرظن دعب لصو ولو . قرشلا ىلا ريسلا نعرذع ىأب رذتمي
 نمأ ىف وهو هفيسب ابحتفا يتلا دالبلاب هلالقتسا نلعأ ناكل هرمأ هيلا

 . ناولسناكاذا نكلو . تالصاوملا ةبوعصو ةقّشلا دمبل ةفيلخلا ةمقن نم

 لبف خيرات هل هرفتني ال اهل هاي هتبكت ىف ىسوم لظ دق كلملا ديع نب

 ضي وه هبكسن مأ# سادن الل هحتف دمب اقراط هالوم ىموم فصنأ

 نيبم حتف نم هللا هانا أم ىلع هل هده هريخ عطقناو هرثأ قخ ىتح

 امم « نسحلا هؤالبو «ةردانلا هتيرقبعو « ةيماسلا ع هيف تربظ

 للاكل سام لع راخفلاولالحلا ةداع همسما تشقنو مايألا هل هتلجس

 ايرغو اقرشو 5 ةيقيرفأو ابروأ نيتراقلا ىلع ابوتجو الامث فرشي ىذلا

 ىطاالطالاو ضيب ألا ني رحبلا ىلع



 د ا[9ه دس

 مسالا كاملا

 نيومأللا هدم سلدنألا

 مهيجو تناكو . ايش نوكسلع ال مو اينابسا ىلع برعلا ىلوتسا

 ,نع عقر مهسوفنو « هتليضفو نيدلا ةمظمل ةثلتم مهتركفقو « حتتفلا

 اذمل: مهب هجر أبلك مهموأقو « نيبولغملا لاومإ نع فمن مه.ديأو « اياندلا

 يتلا ةيديدحلا مه. واق مامأ فقت نأ نكمي ال شويجلا ىوقأ تناكدلك

 تناك لب « هتبالصو هتوق تناكاهم هتتتف ءىش ىلا تهجنأ ىتم تناك

 <« ةماظم لكن ع داعتبالاو ةلادملا نم مهيف هتفرع أمل اهباوبأ مل حتفت دالبلا

 يللا نبق اربغلا قرم لقا قنا ايلعلا ب ةويوتق اوناكىتلا ةيزجلا نألو

 ميكلم م ظعو مهتاحوتف تمسنا الو. مهم ميكوام اهذخأت تناك

 ىلع هنوقلطي اوناكو ) سلدن الا ىف مارح اويرضو مهورث تمخضو

 ةعارزلاب اومتهاف :ةراضحلا بايسأ لكب اونع(لاغت هي المأ

 اومظنو عرازملا اودهمو راجشألا اوسرغوناجلملا اورفحو عرتلا اوقش

 تح روصقلا ةيلمتو رودلا ديبشت ىف اوقباستو ضايرلا اوتو بو 0

 سانلاناكو . ةيناح اهمناركو « ةيناد اهقوطق ةنج مهب . دالبلا هذه حصا

 ند ةداعأ اب طقعابو ةوزقلا هان تدوم 0 فالتخا ىلع

 هلا تقولا كلذ ىف ةيبرغلا ةيومأألا ةفالكلا تلصوو . ةنيابتلا دئاذللا

 ةمرحلا رفاوو ةورتلا ميسحبو ناطاسلا ميظع نم برعلا هب لح ١ نكت ملام

 ,سيلو أبلصو ىذلا ىبرعلا لعج دح ىلا « ةراضحلا قرايو نارمعلا عساوو

 سايل همسج ىلعو « هتعؤج اهب دسي ريمشلا نم تامل ريغ هضافو ىف
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 ىولحلا لك أبو ءريرحلاو سقمدلا ىف لفري حبصأ « هتروعرتسي نشخ
 ةيقرشلا ةلودلا ذولاف نم بتكلا ىف هنع عمسي ناك ام ىسنو ءريطفلاو

 . ةيبرغلا ( ةيساملألاب )
 رصانلانمحرلادبع ةدم ىف ابجوأ اينايساىف ناطلسلا ةمظع تنلب دقو

 هذه ىف نينمؤلا ريمأب ىمس نم لوأو مهئارمأ نم عبأسلا وهو « ىومأألا
 هتدارا ميظعوهتلود ةماقتو هكلم ةماخضل ديشرلاب هنرهيشي اوناكو «دالبلا

 نومألا ملا هالوذو زي اوناك مهم ركو هيلع عس اووهحتام نيكو

 لقعو جنان ىأرو بقاثرظنو رفاو و ملعو 0 نهذ نم هل ناك امل

 هدالب ىف اهرشنب هتيانعو ةيماعلا نوؤشلاب هماههالو ذاب دعو خسار
 نم ةبج لكن م ةفلتخلا اهبتكحل همادقتساو اهدهاعم نم هراثك اب

 بتكلا نم فول الا تاثم اهيف ناكوتلا هبتكراد نوك ىتح«قرشلا تابج
 لكب دالبلا هذه ىف ةيمالسالا ةدظملا تماق اهلك و . ةردانلا ةئيْملا

 (ةمهم نونفو «ةجج مولعو «ةقفدتم ةورثوءةقفوم تاحوتفنمءاهرهاظم

 ةراشوتوارقأت ةءاوقؤب 6 رهاب ةعادصو ةيدئاو ةراخو ةنياس لذلأنأو

 تناكو . ةّمحاللا الو ةقباسلا اهمايأ ىف سلدن الا ىف اعلثم ربل ةيندمو

 .نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اهل نومفدي مهضر أل نيخاتملا ةجئرفلا كوام

 ء«برغلا ىفزادلبلا ةرهز سلدن ألا ةمصاع ةبطرق ةيندم تناكدقلو
 ةمشأ اهم ثمينت اهسمث تناكو ءقرشلا ىف اهترهز دادغب تناك امك

 نم ةطقت لك ىلا اهرهاوظو اهرهاظم عيمجم ةيندللاو نافرملاو مولعلا

 ةئاتسالاو ناسارخو قشمدو دادغب تناكو . ةبب رغ وأ ةيقرش ةنوكسملا

 اهتاعانص نم لمتك1 ام اهيلا لمحت ةروبشلا مصاوعلا نم أهريو رصمو
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 ظتكنت تناك ىتلا ةينغلا ابقاوسأ ق ابميبل اهنحم فلتخو اهبتك ردانو

 ذخأت موقلا ةيندم تناك كلذل . لاجرلاو ءاسنلا نم ةاوملاو لاومّةلإب

 « ةبج نم ةيقرش كل تربظ اذا ىهو « داليلا هذه تايندم نم فرطب

 ناكا ءاوس : ىرخأ ةبج نم ىبرو ألا قوذلا عم قفتت ةحسم اهيلع تناي

 . ريوصلو مسرو شن و نف نم اهيف اهق ما اهنعانص ىف كلذ

 اهوسبلأ مهب ةصاخاتيص م تدجول مهباتكومهلارعش ىلا ترظن ولو

 ىلا ترظن وأو . ميدبلا فطلو عينصلا نسح نيب تعج ةديدج ىناعم

 ىلا ترظف ولو . مريغ ىف هارت ىذلا دوما نع نيديمب مهتيأرل مانع

 اساسأ ناك امذوطالفأو وطسرأ ةمنلفنم اوغاص دق مهتدجول مهتنسالف

 اهيلع رسنيساو نوكييبو تراكيدو تناكى ب ىتلا ةديدجلا ةفسلفال

 اهاقيسوم ىلا ترظن ولو . ةبروأ ىف نآلا اهّسشأ قلأتتت يتلا ميال

 باقلاب ةخاتو بللا كلمت اهارث تايسلدنالاب اهنومسي ىلا اهيناغأو

 ًاصوصخ ةيلاحلا اهتاهنن تءمس اذإو . ةيجشلا اهتاهننب لوقملا ىوهتستو

 ءالظع ىف ىتح ريثأتلا ريبك امل تلا ( ايسفلُ ) اهتومسو ىتلا ةمطقلا كات
 ةميدقلا ةيب رملا ىناغأالا كلت نم رثأ اهنأ فرع ةيروأ ىف نفلا اذه ءاملع

 . بايرز اهدعاوق عضو ىتلا
 قاحسا نع ءاتغلا ذخأ قرشلاب نينفملا مالعأ نم بايرز نلكو

 نم هب رمل قاحسا هماعم نم هرثأ ىلع فاخ ًاريبك توفت قوفتو ىلوم ا

 ,ديع ةدمأهيلا لصوو ١م ةنس سلدن الا ىلا رجابف « ديشرلا ةفيلملا

 ظ ردقي ناك امي ,همامنأ نم هيلع ضافأو هماركا ىف غلاف يملا نب نمحرلا

 ةعانص بايرز قر دقو . نينذملا ةدمج هلمجو «رانيد فالآ ةعبرأب هلخد



 اد ١مل --

 ارتو دوملا ىلا فاضأو اديدج ماظن قيسوملل عرتخاو سلدن الاب ءانغلا

 تحبصأ ٠ ءانغل قرط عضوو ؛ طقف راتوأ ةعبرأ ىلع هلبق ناكو اسماخ

 .نآلا ىلا اهبف هرثأ لازن الو هيف اهقوفتل سلدنأألا هب ترهتش ءا اصاخ املع

 / ةفخدب تاصنا ىبرملا صقرلا كلذ وه ىلالا نابسالا صقرلاو
 0 هناحورو هءائيج ىف « هتاكرح ىف نهمتفتو نهتقاشرو تاصقارلا

 سلادن الاب ئومألا مكسحلا ةمظعل ّي حلا ريداقلا زرع يكادف

 ةمظعل 0 « ةيندملا عاوا لكل اردصم نورق ةثالث رمتسا نأ

 تناكدقلو . ةنوكسملا فارطأ نم فرط لكى « ةيسلدن الا ةراضحلا

 < بتكلا سئافتي ةصاغ مكح ةدم ةيصوصخلاو ةيمومعلا تكلا

 نم قيزفلاو قيرحتلا تايكن نم سادنألا بتك فداص ام الولو
 دس لاو نيساولا :ةوم افورفخو: ضاودألا كلا رخاوأ ىف ةماعلا

 نم اهيفام نأو ءاهرهوج ىف لوصألا فلاخت اعورف اهف نأ ىوعذب

 ربك أ اهنم انيلا لصو ام ناكل « نيددلا دعاوق فلاخت ةفلفلا دعاوق

 . نامزلا كلذ ىف « نافرملا دمحم مانس ىلا اواصو دق مولا نأ ىلع ناهرب

 ةينارصتلا قيرحن ىه برثلا ىف ىتكلا تفداص ىتلا تابكنلا ريك أو

 رعأي اهدحو ةنيدملا هذه ىف قرحأ دقف : ةطان رغ ىلع مهاليتسا دعب اه

 ءىث هبشأ ةبكن ىهو ىلرع طوطخع فلا ١ سينمشك | لانيدراكسلا
 رمأ ثيح ىرجهلا ملاسلا نرقلا فصتنم ىف قرمشلا ىف بتكلا ةبكتب
 زاوجل ةلجدلا ىف رسج اهنم لمعي نأ دادغب ىلع هثاليتسا دمي وك الوه
 .رخآ ىلا ءىطاش نم هيلع هشويج

 ةظتكم ةيململا دهامملاو « ذيمالتلاب ةرماع هدهع ىف سرادملا تناكو



 ل ع

 ءادلع لوق- نم دهامملا هذه ىف جرخم دق مو - راطق ألا رئاس نم ةبلطلاب

 رهز نباو ةفسلفلا ف دشر نبا لاثمأ : : لع لك ىفو نق لك ىف نيماسلا

 ىأ نباو بدألا ىف نوديز نباو تايضايرلا ىف سائرف نباو بطلا ىق

 تاءارقلا ىف ىطاشلاو هقفلا ىف هجاب نباو مزح نباو ءاشنالا ىف رماع

 ءامسأ ًارقت مويلا ىلا انلز الو . مركّد نع ماقملا قيضي نم مريغو مريغو

 ىسويلطبلاو قلالاو ىليجشالاو ىطرقلاك هتنيدم ىلا مهنم بسقن | نم

 ٠ مالسالا ىف قدص مدق مهل نيقلا مالعأألا ءاملعلا نم ممريغو ىطيرجملاو

 نم نابسالا كوم دحأ نيْمْلا نويلو ىناثلا رتسفاس ايايلا ناكو
 تناك م برغلا ىف ةسزدملا هذه رعأ ناك ةلخجابو . ةبطرق ةعماج ىجحرخ

 نم ةبلطلا ابوي : اهتءظع نابأ ىف ىهو قرشلا ىف ةيردنكسالا ةسردم

 سرادم ىق مويلا لالا وه اكو « نانويلاو نامورلا نم ىتح جف لك

 ةنس كال . اهيق ىلمتلل ماعلا تاهج لك نم ساتلا اهدصقي ىلا ايروأ

 دقو . هسايلو هبرشمو هلك ام ىف ىح ىوقلا فيعضلا دلقي : ةمياحلا

 ى هلو عقانلا ىف ال راضلا ىف هديلقت ىلا مل قلخ ال نم ضعب بهذي

 . نوؤش هملخ

 ءاوس مريشتستو برعلا نم ءابطألا مدقتست ابروأ كولم تناكو

 ةساردل نيتاسبللا من علا برعلاو.. دوهبلا نم مأ نيلسمللا نماوناكأ

 لوأ ىو ايلاطياب نرلاس ةعماج عبطو نم لوأ هو ايدوأ ىف تاينلا

 خرؤلا قايثك نويلرءالا ةمالملا هب فرتمي اك ابروأب تأشن ةماع

 ال ىو اسن رف بونجم ةبيطلا ١ هييلي وم ةعماج ميلا بقت م ىلاطدالا

 . نييرصلا ةبلطلا نم ريثك ن آلا أاهدصع و « عمق ةفورعماهتر هش لات
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 .تناكو « ةيطرق جراخ ءارهزلا روك نوروم آلا ءاقلظا بفقر

 اهيئايم ىف قنأتلا لصو « دلخلا تانج نم ةئج لب «نامزلا تايآ نم ةيآأ
 رسعياع برعلا وخرؤ٠ هركذام ىلا اهشايرو اهلانأو اهثورفو اهشوقنو

 رجفت, ىمرلا نم تاريمب أهيف ناك ام بيجت نمو . هروصت لقعلا ىلع
 دوسأ ليثاك تاريحبلاب طيح ناكو « سهذلا نم رويط هاوفأ نم اهؤام

 اهءاظن ىف تناكىتلا اهنيتاسب ىلا اههاوفأ نم ءاملا لزني بهذلا نم

 . راظن ألا رههتو راصب ألا شهدت

 ىف قاسنلا 0 ةريثك موسرو روص ىريكلا اهئاهيأ ىف ناكو

 رظانم نم ريثك اهيناج ىلاو « دباعلا نتمتو دجاسلا تفلت عاضوأ ةلج

 ةلجخلابو . ا و نالزغو عابسو شحو رمح نم ديصلا

 تباغأ ىلع قي رذلا أ دقلو : : هفصو فصاوأ رستإال امم ءارهزلا تناك

 مث لولا اهيقاب ىلع ىضقو ؛ محلا نب نب ماثه نب ىدهلا نمز اهيئابم

 ىعتت لالطا ريغ نآلا اهم قي لو « ةنيدللا ىلع مهئاليتسا دمب نويلاتشقلا

 :لاعو ةماق: نم ايناردك زب ناك انو« لواجو ةماظغ نم ارق ناكأأم

 هتمظع ىف ةيآ ناكو ةرهازلا رصق ةبطرقب صاع ىنأ نب دوصنلا ىنب دقل
 اعلا هوت قد نا شيسو قاما دب نع دقو هكيخو

 ةقيطب وسكمرجا ىلع ءارهزلا لالطأ ىف 14٠١ ةنس اورثع دقو

 ءاسن روصو عايسو رويط روص اهيلع ةريثك ءايشأ ىلعو بهذلا نم
 سادن الاب نيبومألا ١ ةيندم نع خئراتلا ىف ءاج امتبثي امه تايراع

 قاطعا [غ8 ادع ة1لاذلا اللا مقسم ود رييحال ويسلا ةيطخ ىف ءاحا )١(

 كيرالأ ةدايق تحن اسن رف لعوبموجه ىف طوقلا نأ » : ١81977 ةنس ايلسرع نيقرصتسملا ركؤم

 ىف اوكرت دق برملا امأ . اهوححفا ىتلا دالبلا ىف ارثأ اوكرتي مل ىحيسملا سماخلا نرقلا أدبم ىف



 وول

 هك نييومأالا ءافلحلا لستسا اهدودح مهيف ةهافرلا ترواحت الو

 اكو « مروصق ىف سانلا نع نويحتم اوذخأو مدالم ىلا ممر خا

 بجاحلا فشو «باحح ءارو نم اولكتءارفسلاوأ نودغنلا رضد ادأ

 1 ةقيلخلا لوقي ام مهسدجي مث هنولوقي ام رركيف رتسلا نود نم

 نوؤش ةرادا ىلع اورصتقي مل مهن5ال . نآللا ىلا هب نوركذي نولازيال ًارثأ اهولتحا ىلا دالبلا

 .ثقو ق اهنرامعب اوماق لي. 0 سناقوربو « نويراث لثم اهيلع مدي اوعضو ىلا دالبلا هذه
 ريمأ ( هجئاش ) وسناش ناك دفلو . ةيندللو ةراضحلا نم نيتم ساسأ ىلع ةئاقمهتلود هيف تناك

 .ى ملمت 05808121217 ريب رج بهارلا نأ 5 . تاذلاب مهئابطأ ةراعتسال مدالب ىلا بهذي نويل

 51151085 ليارتق سرطب كلذكو . ىتاثلا رتسفلسمساب ةيويايلاىسركل بختي نأ لبق مهسرادم
 . ةيطرق سرادم ىف املمت 188815 8501101197 ىتولوكس يسقو أسأت ال1111:

 .ةجرت قيرط نم الا نينناثويلا نيفلؤلا ءامسأ فرعت اسنرق تناك ام رع سماحلا ثنرقلا ىلاو

 اساعتو ةعارزلا بلاسأو « ةفلتخمنا مولعلامهتع اسن رق تذخأ دقو ٠ ةيمالسالا اينايسأ ىف مهبعك

 راجشأالاو بوبحلا نم قرمتلا تالصاح مهتم انذخأو < ىرلا ماظنو « ناجلملاو عرتلا رفح رفح مهتم

 . ابروأ ىف ةعارزال ةحلاص تراص ىتح اهوجلاعو سلدن"الا ىف اهتعارز اولواز ىلا تابتلاو
 مال ةسنك ى ادج ةئيمك تاجوستممهلامعأ نم انيدي نب نألا ىلاو

 رشاعلا نرقلا فو -- لاق نأ ىلا ء نآ ةنيدم ىف نأ تناسو . ريدعس تناس قو . لرأي

 0 ةسيتك ىف فشكتسا لاوقير ويسم ملاعلا نأو . مهتطاسوب اندالب ىلا ةنامورلا شوفتلا

 اسنرف بوتح ىف لازبال ىبرعلا مدلا نإ - لاق مث ء دج ةليمح ةيرع اشوقت لوأ برق سرطب

 سوج روتكدلالاملا دجو دقو .بلالا لابح نم ىرخأ دالبفو 5121151128 تسريس ىف ةصاخ

 :ةيقرش مروص نيريثك اسانأ ازتتسنوك ةريحب ىلعو اميوس قو اوفسلأ ىف 12. 58

 .ءاتبأ وأ نيقرشلا مهتومسي تاهملا كلت لهأ لاز , الو مهب ةصاخ ةغل مهو ةقرص ةبرع مهتحسوح

 8115 21:412/5. نيينتولا
 سي ٠ ج . م ءاضماب 19857 ةبس رياتي لوأ يف ةيعويسالا ةايسلا ق لاقت ءاح دقو

 : ةمخلمام
 لو نييسئرفلا نع ةلزع ف اهلهأ لازم ال ليقسك | روك نم ةيرقلا هليزوك هتيدمو

 مهالافتحا ف صقارلانوميقيال مهنأ مهتاداع نمومهب ةصاخ ةنل مهو ضب نم الآموضعي جواري

 .مثو . هللا حتقو هللا ديعك < هللا » ظفل مهم ايسأ نم رثك اق لاز الو تاجع مهمات مظعمو

 رانج قا 6 برو » : لاق نأ ىلا نيحتافلا ةثالس نم مهنأب نورختفيو مهين نوظفحي

 نفلأ ءاشنا مهم نوبت رفلا سبتتاو نوسوأ ةنيدم ىلا ديحاحتلاو طيبلا ةعاتص

 ملقا ىلا ا يف اولصو برعلا تأو « جوفلا لابجي هليؤوك ةنيدم نأ اءذرع ول ائاو

 ناكو ابرق كودجنلو الام هينيقودلا ىلا ايليسرمو سيت نيب تلا ةقطنلا لمشي وهو ىنافورب
 ىلع اولوتساو لامعلا يلا اوضهت مث « نماثلا لراش نمز ىف الا انرق يح ىلا مهني ملو القتسم
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 ةفيلتا نيتي سل هدو ولا قريعالا العب نبأ نادت قبو

 : اهرخآ ىف لآق ىدوألا ىحي نب سيردا بجتملا

 نيلاعلا بر روف نم هنا دو نم سبتمن انورلفلا

 . ةنسح ةزئاج هزاجأو ههجوب هبجو لباقو رتسلا ةقيلملا مفرق
 نمر لآ تزتملا كرلم ق ةزرعتم ثق :ةلاملا هده نأ ريظنو

 قهنأ : لوي هدبع ادم خيشلا مامالا موحرملا انذاتسأ تممس : بيرق

 اذا ناكف ناجرتامهنيب فقوف « ىايلا ومس ةلباقل بهذ سفوت ىلا هترايز

 هررك اعيش ىابلا لاق اذاو « ىابلا ىلا ناججرتلا اهررك ةلج خيشلا لاق
 ةغللاب كلذ لكو ةطاسولا هذه ثيدحلا ىهتنا ىتح« خيشلل نامجرتلا

 نوكت دق كانهو انه ناجرتلا دوجول ىنمم مهقأ ال ىنأ عمو .ةيبرعلا |
 ارهظم ءافلخلا دبع ىف تناك هنأال :ةدحاوب تسها ني رمل ىف لاما

 ىذلا من رفلا طغضلا راثآ نم رثأ وهف دهملا اذه ىفامأ مقريلا فمضللا

 نم جرم تالك ىف ىتح مهسافتأ مهيلع دميو مهنيرح تايابلا ىلع ديقي
 .هدبع خيشلا لاثمأ اهسالو ءايرغلا عم اصوصخ مههاوفأ

 ق مهتاوخأ ةعيعب دب مميز ذل يلع ملعا دي يعاللا؛ ءالؤم نأ انفرع ء نوسنازيت ةنيدم

 دالبلا لعأ عم حلصلاب مرمأ ىهتتا تح عافد ةقطتم ىف ةيلبجلا تاهجلا هذه ى اوماقاق « هبيتاومإ
 ق ةقورعم نكت مل تلا ةعارزلاب اواظتشا مث نمو . مهيديأ ىف تناكى لا ةنيدلاف اوميهي نأ ىلع

 ق ةفرص ةيقرش ةحسم مهبلع لازت ال تناك ناو مايالا رم ىلع اهلهأ ىف اوجيدتاو تاهجلا كانت
 ميتوك وه ضرفلا اذه ىلا انوعدي ىذلاو . ريغ نع مجزريع داكت مهتاداعو مهتغلو مهتتحس

 . نيمجافلا ءانيأ تومسي نولازي ال

 مهل تحتق اسنرف نأال اينابسأ نم مثدرط دعب ةهجلا كلت ىلا اًواصو برعلا ءالّؤه نوكي دقو
 ءايبدأو ايدام اعافتامهب تعفتتاق ء سيسمود ىرام ةكاملا ةدمرسصع سداسلانرفلا رخاوأ يف اهباويأ“
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 ياتو ةربهل
 أملف ءمتفلا رمأب نيك اق ممرعأ لوأ ىف سلدن لاي برعلا ءارمأ ناك

 اومظنو «ةلودلا ساسا اوعضو مل تدهمت دق دالبلات ناكونويوم الا ءاج

 «ةيبرغلا ةيمالسالاةراضحلا ردصم اهولمجو« اهتظنأ اوبترو ءاهتيلخاح

 ةديعلع حمأستلا ىلع ةينبم مهتسايس تناكو. ةيبرغلا ةيندملا راهدزا لحو
 نيب مهتدم ىف ىالسالا نيدلا رشتنا كلذيو ءلظلاو روجلا نر

 ةميرشلا ةحامس تناك لب « نيرذنم الو نيرشبم ريغ نم نيينابسالا
 ريثك مسأف « ةحوتفملا دالبلا ءاحتأ ىف هراشقتا ىف ببسلا ىه ةيمالسالا

 «مهخ اي اوبداتومهننل اوملكتو «نيلسملا ف اويعدناو نايسالاىراصن نم

 مهْنم رهظو . ءىث ىف برعلا نيبو مهني قرف الو مؤانبأ حبصأ ىتح
 «لاوكشب نباك هيبأ مسا ىلع قب نم مهنمو «ةينلعلا تائيهللا ف نوريتك

 جامدنا لصو لب .ةيسرغ نباو روطبلس نباو «لارب نباو « هنوب نباو

 تاياهن مهئامسأ ىلع نوديزي اوناك برعلا نأ ىلا نييولغملاب نيبلاغلا

 :اولاقفذونلاو واولا هما ىلا فامضأ نم مهن : ةفرص ةيجئنر فا وأ ةينيطال

 . نوبهوو .نورديو . نودلخو . ورمع ىف نورمعو . ديز ىف نوديز

 ةملكلار خا ىف دازنم مهنمو ٠ اذكهو . نوديعو . نوقرزو . نوصْمحو

 «سويحو « سودبعو « سورمم : اولاقف .نيسلاو ءالا وأ نيسلاو واولا

 . (اشاب ىز ةمالملل رع ْولا ىلا رفسلا باتك مجاد ٠) . اذكهو سيدو

 «وتاصلا ميهاربا» اولاق اب جالا بّشللا مين ىلاوفاضأ اعرو

 لبق ملال نابسالا راصح ىف امظع ءالب ىلبأ ىذلا ميعاربا هل ىلو نوئعي

 .سلوي تناسو سرطف تناس ىراصتلا لوهت ام: ةطافرغ حتخ
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 رهدزاو ءاهنوثش ميج لكى سلدن ألا تضهم نييومأألا ةدم ىفو
 نب ةورثلا تربظو « اهتابح لك ىف ةعانصلا نونتق ترشتناو « ئلااهيق

 نرقلا نمىناثلا دقملا رخاوأ ىف ةفالخلا موسرب رصانلا رمأ امو .نيله الا

 لاومالاهيلع ترثكو اهنلبج لاو هتلود رومأ بترنأ دعب « مدارلا

 رمأف. ةقالخلا لالجم قيلي ارصق هل ىس نأ ىأر « متاتغلاو بئارضلا نم

 ةمدرأ وحنب ايرغ ةيطرق نع دعبت ةيضه ىلع تيفبف ءارهزلاب ثبه ةنس
 هةيراس ة-٠ ءاهي ناكهن أ اهبقبرعلا وخرؤم هلاق اممو . ليم ىثلثو لايمأ

 اهترامع ىف لممي ناكهن أو « بلي فلا ر شع ةسمخ ىلع ديزي اهءاوبأ ددعو

 و فلأ باودلا نمو «لجرفالا ةرشعةلعفلاو مدا نم موي لك

 ىدرولاو ء هّيَرنم عزجملاو «ةنيدملا نم ضي الا ماخرلا اهيلا بلجو « ةباد

 شوقتملا ضوملاو « ةتجاطر قو سفافس نمو ةيقيرفا نم رضخألاو

 «ناسنالا روصىلعروصو ليثامتو ش ومن هيفذاكو «ةينيطنطسعلا نم بهذم ا

 بصنو « ىن لاب فورعملا قرشلا سلجملا طسو ىف هبصتب رضانلا رمأف
 ناكو « ةقالملا رص ىمسملا سلجلا اهبف ىنب مث ءالاتمت رشع ىتثا هيلع
 «بهذلاب ىثوملاو هسانجأ ةنواتملا هنول ىف اصلا ظيلغلا ماخرلا نم دكمس
 ةيتيطةطسقلا كلم نويل اه رصانلا ف أ ىتلا# ةميقيلا هطسو ىف تلعجو

 نم بناج لك ىف ناكو « ةضفلاو بعهنذلا نم رصقلا اذه ديمارق تناكو

 عصر لأ سونبالاو جاعلا نم ايانح تدقمنا دق باوأ ةينامث سلجلا اذه

 رولبلاو نولملا ماخرلا نمراوس ىلع تماق ؛ رهوجلا فانصأو سهذلاب

 ىف اهعامش برضيف باوب ألا هذه ىلع لخدن سمشلا تناكو . اصلا

 اذه طاحأو «راصب الاب دخأي رون كلذ نم ريصيف هناطيحو ساجلا رهص



50 

 مراسم هيف ذختاو « ةبطرق لابج نم هايم هيلا ىرجأو نيتاسبلاب رصقلا
 .كابشلاب ةللظم رويطلل حراسمو 6 جايسلا ةدعابتم ءانفلا ةحيسف شحولل

 هيلا لقت هؤاتب متاملو . سرحلا ةماقال جرب ٠.٠ هيف لمج روسن هطاحو

 نيواودب اهضعبو « ةفيلخلاب (صاخ هتيبأ ضع تاكو « ةفالحلا زكرم
 دقو . دنجلا نم سرملاب ابضعبو « مشحلاو مدخلاب ابضعب و « ةفالحلا
 سخ ةدم ىف رانيد فلأ ةئايثثي ماع لك ءارهزلا ىلع قفتأ ام اوردق

 . هنس نيرشعو

 اركرم تلاز امو .؟لا هنبا ءارهزلا ىف داز رصانلا تاماملو

 دمب جكحلا نب نابلس ةنتف ىف ه 4٠٠ ةنس ربربلا اهقرحأ نأ ىلا ةفالخلل
 ءاهب دبملا رخآ ناك اذه نا نيخرؤملا نم ريثك زي دقو . اهوبهت نأ.

 'ضعب ىلا يتك هنأ دابع نب دمتعلا ةجرت ىف ركّذ ناكلخ نبا نكلو
 ٠ : نيتيبلا نيذهمب ةيطرعي هتصاخ

 ءاسأ ام كرمعو ىرمملو ءارهزلا يف رصقلا دسح
 هانم ارودي اندنع اوملطف ارامتاسومش اهب ملط دق

 قابتغالا ىلا ماعدو 5 ءارجزلا ىف ميم حبطصا دق دمتعللا ناكو

 ةنس دعب الا ةبطرق كلم مل دمتمملا نأ تفرعولو . ةبطرق رصق ىف هعم

 ٠ نم تحلصأ اهنأو ءاهب اماع نكي ل ٠٠ ةنس قي رح نأ تفرع ه ٠

 كم دايع نبا ةهزن وأ نكس لحم نوكت نأب قيلت تحبصأ ىتح هدمب
 اريثك تقولا اذه نع رخأتيمل لماكلا اهبارخ نا لاح لك ىلعو . دالبلا

 فئاوطلا كوام رثأ اهب ىحمنا ىتلا تابالقنالا تقو ىف ناكهنا نظأو

 امو . ةايحلا رهاظم نم ربظم لك ىف قنأتلا نع مدمبل نيطبازلا ةدم



 ا

 اذا نوملسلا اهلا أجلي ال ىتح ابمده اومتأ ابلع نوينايسالا ىلوتسا

 . ةيطرق ةرصاحم هلل نع

 ىنأ نب روصنلا رمأ ىذلا ةرهازلارصق ءارهزلا ريغ ةبطرقب ناكو
 . هدم هلع. قرتع ريبكلا ىداولا زرت لع تاني مك ةدس قف نبأ

 اهنسحأو « ةمافن ووصقلا ربك أ نم ناكو . م٠ ةنس ىف هيلا لقتناو

 هتم مسق ىف لمج دقو . (قاوسأ اهعسوأو ءاراوسأ اهالعأو ءاماظن

 ناينبلا راص ىتح ةيطرق نيبو هنبي ىذلا غارفلا ىف سانلا ىنبو « هتموكح

 . ءارهزلا ىلا اهيبو هنبب الصتم

 ةريثك ةمفت روصق نيميدبلا نيرصقلا نيذه ريغ ةيطرقب ناكو

 رصقلا اهيق ناكف : ةارسلاو داوقلاو ءارمأألاو ءارزولا نم مريغو ءافلخلل

 . كرابملاو . قوشعملاو . رهازلاو . ةضورلاو . رئالاو . ددهملاو لمالا

 .روهبلاو .بيحارشلار صقو.رورسلا رصقو عيدبلاو . جباتلاو قتسرلاو

 . ةفاصرلا رصق : ةيطرق جراخ مهباهزنتمو . ةروعانلا رصقو . فينملاو

 . بجاحلا رصقو . دسلاو . ىسرافلا رصقلاو . نمْؤملا دبع نبارصقو

 مو رلا موو قدا رقلاو

 نم اهب هنوميقي اوناك اب روصقلا هذه دييشن ىف نوحعاستي اوناكو

 ارثثو ارعشاهتمريثك فصو بيطلا حفن ىفو . ةفلتنم عاضوأ ىف ليثثاقلا
 ةماعلا مهنيدايم ىف اهنوميقي اوناكنا لييثاقلا ىف حمماستلا مهب لصو دقو

 | ءارهزلا باي ىلع ةينامت اهنم ناكو

 : ةيطاش تاحاس نم ةحاس:ىف مبقأ لاثمت ىف مهضعب لام دقو :



 ا

 امرأ نعو داع نع ثدح امم هب فوقولالاط ظعاو هنأك

 . اهقن1سقنمظعوأوىجشأ  انملكي دلص رجح ىلا رظناف
 رودلا نمو ء ٠١٠.٠٠ ةماعلا رودلا نم اهدحو ةبطرعب ناكو

 . مرسي دجأسملا نمو ءا/١٠٠ تاماخلا نمو « دس. ةصاخلا

 ىداولا ىلع رفاسلا ناك ىتح ءانبلا ىف سلدن الا لهأ رثكأو

 لصتياهضمب ناكىتلا نيتاسبلاو نارمعلا نع هرظن عطقني داك. ال ريبكلا
 نوكي داك, اليل ججرسلا روت ناكو . هيتهج نم رهنلا لوط ىلع ضعيب
 ىف هللا هعاس هم+ ةنس ىفوت ىذلا ةجافخ نبا لاق دقو . هلوط ىف الصتم

 : داليلا هذه فصو

 راها وب. راجاو لطو: كام. نكردب ل  .نيلفأ لعاب

 راتخأ تنك اذه تريخت ولو ورايد ىف الإ دخلا ةنجام

 رانلا ةنجلا دعب لخدت سيلف ًارقس اولخدتنأ اذ دعب اوبسحتال
 ةينامت ةيمأ ىنب مايأ ةبطرقب ةرايعلا تلصقا » : ىرقملا لاق دقو

 ةتسو الوط اليم نيرششعو ةمبرأب ردقت (ًطرع نيخسرف ىف الوط خسارف
 دعاسلا نث نطو لك ىف نيدو ادهأ اهتفانزأ ددع ناكو : اهرع

 ةيطرق جيراخم ناكو . هريغ ىلإ نوجاتحي الو هلهأب موقي ام قاوسأألاو
 ىايتفلا نوكن' صلقم هيمفو ربنم ةدحاو لك ىف ةيرق فالآ ةثالث
 نمالا هسأر ىلع مهنم صلاقلا لمحيال ناكو هل عئارشلاو ماكحألا

 هللا لص ىنتلا نع ثيدح فالا ةرشع ظفح نف ليقو اطولا ظفح

 نوت ًايةيطرقل نورواجلا نوصلقملا ءالؤه ناكو . ةنودملا ظفحو ملسو هيلع

 .« مدال,لاوحأب هنوملاطيو هيلع نوماسيو ةفيلملا مم ةالصلل ةمبا موي
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 ةديعبلا تابجلا ىلإ لودع صاخشأب نولسري ءافلخلا نك دقلو

 ىف ىثمي مهنم ريثك ناكو . مهتيعر لاحو محلامع رابخأ محل اوصقتسيل

 هرصق باب ىلع سلو . هسفنب سانلا لاح عالطتسال ةبطرق قاوسأ

 ةطاسو ريغنم ماوكش هيلا نوشيو نومولظلا هدصقيف . باجح نودب
 مامأ مهسوءر نوئطأطي ميكلم لالجو مهناطلس ةزع عم اوناكو

 مل اهناينب ىف هك اعئاو ءارهزلل هترامم مايأ رصانلا نا : كلذ نمو . قحلا

 كلذ ديعس نب رذنم ةعامجلا ىضاق قطي ملف عماجلا دجسمملاب ةمخا دشن

 .نوثبمت ةبآ عير لكب نو ودنا » : ىلاعت هلوقب هتبطخ ًادبو ريثملا دمصو

 هللا اوقتاف . . نيرابج متشطب متثطب اذأو ا دلخم ململ عئاصم نوذختتو

 تانجو نينبو مامنأب م نودلت اب مدمأ ىذلا اوقتاو . ةووطاو

 : لاقو ءارهزلاب هم ميظع موي باذع يلع فاخأ نإ . نويعو

 ىلع هنايفب سسأ مأ ريخ ناوصرو هللا نم ىوقت ىلع هناينب سمس [نفأ»

 « نيلللفلا موهلا ىدهال هللاو من موج ران ىف هب راها راه فرجافش

 هللاو مهيولق عطقت نأ الا مهبولق ىف ةبير اوني ىذلا مهناينب لازيإل
 « مكح مي 5

 هدلو هل لاقو - . ادبأ ديعس نبأ فاخ ىلصي الأ ةفيلخلا مسقأف

 لثمأ : رصانلا لاف - ؟ هب لادبتسالاو هلزع نم كمنعب امو : مكملا

 ةيك ان سفن ءاضرإ ىف لزعي كل 000000

 ة؛ دشرلا نع

 نيدحوللا ناطلس روصتلا بوقعي نينمؤملا ريمأ نأ كلذ نمو

 هرمأ نوريكح, نورشاحلا دخأو هنم لان دق ءارعشلا دحأ نأهغلب



 نا

 لدي امي مهباجأ هللا همر هنكلو !! هيلع ةفيلخلا طخس نم نوكرحيو
 تماق لهو . « مملابهبقامن نحم د هلوب هقالخأ ومسو هسفن ةمظع ىلع

 ديش لهو ؟ ةيماسلا قالخألا هذه ىلع الإ مركولمو برملا ءافاخ ةمظع

 نم مو ؟ مهسقتأ ىلع ولو قملا ىلإ ناعذالاو لدملا ىلع الإ مدجم نايفب
 اذا ىت> مماياعر نم مبموصخ راوح ءاضقلا ةرئاد ىف اوعقو مهنم لاجر

 ةرئاد ىلإ اوداع مث ء لاملا ىف هوذقت مهيلع وأ مل ىضاقلا كح ردص

 . ةمظعلاو لالجلا جايسب ةفوفحلا مهناطلس

 ناكسلابةرماع« ةورثلا ىف ةلفار نييوم الاةدم سلدن الا تناكدقلو

 سوفنلانم انويلمنيعيرأ ىلا سلدنالا ف مهمكح ةدم مددعل صو نزلا
 ىلا هتسدنهو هنوتفو قرشلاا مولع اولقن نييثلا م برعلا نا ةلمججابو

 امي صاخ ماظنو ملع ايروأ ىف احل حبصأو هتينبأ هيف تعاشف برغلا
 ىعدتسن اهونب ىتلا روصفلا ةماثن تناكدقلو 5119015 ةاهانا# 85010

 : اهنالجو اهقتور عم بسانتي ام شايرلاو ثاثألا ا وك دا

 تاهج نم ردان شايرو نيمث ثانأ نم اهمزاي امو اهشرفي نوتأي اوناكف

 نم اهلا امو هانبلا ةسدنهعم سلدن آلا ىف تعاش اذه نمو . قرشلا

 ديحش و زي رطفو جيس نمابم زلت ىتلاتاعانصلا عيت نا ولنوقيوزتو مسر

 . مدبع ىلع سلدن لافت رشتن | ّىلاةيقارلا ةيندملا تاعانصنم كلذ ريغو

 . جاجزلاو راخفلا لمعن ةقلامو ءدولجلا ةغابدب ةيطرق ترهتشا دقو

 لمعت ةطسقرسو . نفسلا ءانبو ساحتلاو ديدحلاو خاوجألا لمعي ةيرملاو

 . قرولا لمعن ةبطاشو . ةيناتكلاو ةيربرحلا جيسفلا عاوتأو رومسلا

 فلا ١١ برملا ةدم اهبق ناكو ريرحلا جسنب ةروبشم ةيليبشأ تناكو
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 .نيمدرأ ريغ اهيف سيلو اهيلع نابسالا ءاليتسا دعب تحبصأف ( لون ) رين
 ملا ةركاذمل اهيف نوممتحي ةيدنأ سلدن الاب برعلل تناكو . ارين
 .ةصوصخم تاقوأ ءارمالاو ءافلخلل ناكو.ممريغو برعلا ناغاو بدالاو

 رماع ىنأ نب روصنملل ناكو . ءايدالاو ءارعشلاو ءالا هيف مهلا عمتجم

 فلتم فة ةرك اذملل عوبسأ لك مهعم هيف عمتجم لملا لهأب صاخ سلع
 .ةيسرمو ةيليجشأو ةبطرش بطلل تاعماج عنرأ سلدن ا نآكو . مولعلا

 .ددعلا هيصخال ام ةيبدألاو ةيململا دهاملا نم اهم ناكو . ةلطيلطو

 دم اهدحو ةبطرق ىف ناكو .ءأ رقفلا مياعتل سرادم مهدنع تناكو

 ةدم ميلعتلا ناكو. ماتي دل ميلعتل سرادملا نم تارشع رصانلا نب ميحلا

 0 ةجئرفلا ىخرؤم دحأ لاق تح سلدن آلا ىف دج ار شتنم همكح

 لوأ نيح ىف سلدن الا برع تاقبط ميج ني اماع نوكي داكي ميلعتلا

 ةبتكم نوتس سلدن الاب ناكو .ناك< ةيمالا نم تناك ابروأب ايلملا ةةبطلا

 بتكلا ءانتقاب نوقلكي سانلا ناكو . ىربكلا اهدالب ىف ةقرفتم ةماع

 .ىرس لكتب ىف نوكي داك ى تح« اهب عافتنالل وأ اهئانتقاب راهتشالل
 . اهم لاغتشالا دري نم اهبتكن وريمي اوناكو ءهب ةصاخ ةبتكم

 . ابجوأ ىلا ممرتت و مرعش ىف اينابسا ىف برعلا ةغالب تلصو دقو
 . بواسالا ةوالحو ظفللا ةلازج عم منتملا لبسلا لوح رودتت تناكو

 .ىف ليطي ناكن م مهنمو « محلاوقأ ىف بيرغلا نع نودعتبيرمهباتك ناكو
 .تناكو. ةطان رن تاه أ ف سرسخ تامل م ذكبو كلا
 . عجسلا ة ةرثكب زاتمت مومملا ىلع مهتااتك

 .سماملا نرقلا ىف باتكسلاو ءارعشلا نم مهنم روظ نم رثك أو
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 زيزمت ىلا نوجاتحمي ممرمأ لوأ ىف اوناك مهنأل : فئاوطلا كولم ةدم
 .تناك ىتلا ميخفتلاو ميظعتلا تايآآو ءانثلاو دملا تارابع رشنب مزكارم

 ىف ءارعشلا رك اذهل ٠ ءارمشلا نم مهيلع دفي ناكن م ةطاسوب عاذت

 سن الا تابجوم نم مهسلاجم ىف ناك ام كلذ ىلع دعاسي ناكو ٠ مهنمز

 حبصأو ) ١ حنارقلا ذحشتو سوفنلا اهيف طسبفت تناك ىتلا رورسلاو

 - قيحرلا قيراباو قيقرلا لاجج ىف نوميه نييساو: مهمارعش ىلغا

 اوناك ثلاثلا نمجرلا دبع ةدم اموصخو سلدن ألا كولم نأ عمو

 جحا ةفيلخلا نمز تلصو ىتلا ةيربلا مهشويج زيزملوهدنج ماظنبنومتهب

 تناش رغث ىلا رماع ىبأ نبا نمؤو (قاتشا تناش) نايقسابس ناس ىلإ
 ةيبرحلا بكارملا نماهمزل ام ءاشناو مهتيرحب قرب نومتهب اوناكب وقاي
 ىلا قرمشلا ةراجتو قرشلا ىلا مثدالب ةراجن لمحت تناكىتلا ةيراجتلاو

 نولازي ال نفسلا ةعانصل رود ةيرحبلا مرومُت ىف مل تناكو .سلدن الا

 ىلأ نبروصنلا نمز قاه رهشأ (4ت14854لا4) ( ةناسرتلا ) اهبتومس

 رود تناكو . سلدنالل ىبرثلا لحاسلاب سن اد ىنأرصق ىف تناكو رماع

 اهئاشناو نفسلا نم مهمزلب ُ ديدجتب ماودلا ىلع 3 وخشم هذه تاعاتصلا

 ميقي ريك الا لوطسألاو « دالبلا روث ىف ضررت مهليطاسأ تناكو

 هنومسي امم ىكرتت تناك تقولا كالذ ىف ةيبرحلا مهلقسو ٠ ةيرملا ىف

 تايراشعلاو ريقارقلاو ىطبلا دئارطلاو تاقارحلاو ىناوشلاو ججراوبلا

 .قرشلاةراجتب الفاح ةيرلل رثث ناكو «قراوزلا نم اهعبتب امو تايدنلشلاو

 ,ىنغأ ناتنيدلا ناتاه تناك كلذل « برقلا ةراحتب ةلفاح ةقلام تناك

 ةيزءافسا و نكونألا دالب

 ؟ع -م سلدنالا ةلحر



 مم 18 بس

 دقو . نيعرتخلاو نيشباتللزئاوملا صصخم سلدن الا كولم تناكو

 رماوألا اهب عيطي ناكةعابطلل ةّميرط رصانلا ةدم ردي نب ريزولا عرتخا

 هعازتخا ناكل هو .ةكلمملا فارطأ ىلا اهب لسري ناكىتلا تاروشفملاو

 ةصاخو ؟ ١47 ةتسى ميطلا فو رحل هعارتخا اهيلعىني جم ريمتوغل ةدعاقاذه :

 ى ابروأ ىف ةفورعم تناكةعايطلانأ هفراعم ةرئاد ىف لوب سورالنأ

 ةدوجوم تناك اهنإ لوقي نأ ديري ناكهلملو . رشع ىناثلا نرقلا لئاوأ
 . دبعلا كلذ ىف سلدن الاب

 . اهقفارم ميج ىف ىقرلا ةياغ ف سلدن ألا ةيندم تناك دق ةلججابو

 اهراونأ نم اهيلع ضيفتف راوجلا كحب ابرواي لصنت اهسومش ةنشأ تناكو

 ةينفلاو ةيململا مهتمظع اهيلع تماقو مهتيندم اهنم جيرفالا غاص يتلا

 قتري ل سوءرلا ىلا سوقنلا ىحو وه ىذلا رعشلا ىتحو . ٍةيعانصلاو

 ةيفاقلا لامتسا اوذخأ مهنعو « سلدن آلا برع لضفن الا ةجئرفلا دنع

 رشع مياسلا نرقلان مالا مايالا مهبدجي مل ماظملا اسنرف ءارمشو . مدنع

 . ىنروكو « نيسارو « نيتنوفالو « ولاوبو «ريتلوفو « رييلوم لاثما

 نرقلانملو الا فصنلا ىف ناك م بلكو (ىدلاخلل بدألا لع لع رات عجاو)
 نماثلا نرقلار خاوأ ىف اناكف نايربوتاشو « نيترامال امأو . رشع عياسلا

 فصن ىف شيعل ناك هناف وجيه روتكيف مهئارعش ريك أ امأو . رشع

 ىبرعلا جبنلا ىلع هرعش ةغايص ىف مهضعب راس دقو . رشع عساتلا نرقلا

 بييشتلاو بوسنلا ةعور نم اهسدلب ناكو ٠ هينامموأ هيئابم ىف ءاوس

 ةشئاعك ةيبرع ءامسأ لوح ًارئاد هلزغنوكي دق لب . هترابع هب ولحتام

 أذه ىف بتك نم رهشأو . ةوالطو ةوالح هرعش ىف كلذ ديزيف ةمطافو
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 لوألا فصنلا ىف شيمي ناكىذلا ناملالا ءارعش ريك أ اطوغ قايسلا

 ريبسكم امأ . برغلاو قرشلان اويد هفيلأتن مو « رشع نماثلا نرقلا نم
 . رشع عبأسلا نرقلا لئاوأ ىف شيب ناكد ف زيلجيالا ءارعش ربك أ

 بيصن » ةلاسر ىف ريبشلا ىنايلطلا بتاكلا ىناتيك ر يمألا بهذيو

 دعاوقو - نرلاس ةسردم ىف ىطلا نأ ىلا « ةيندلا جيردت ىف مالسالا

 رعاشلا نادل ناك امو - ىلوألا ةيلاطيالا ةمماملا ىف ىبيبطلا ملا
 نم ةروبشملا ةيحل ا الا ىديماللا بحاصو ١؟56 ةتس ) رولوم ىلاطي الا

 ةبطرق ىف ناك امل ًارثأ ناك امنا هرعش ىف ريوصتلا لامجو لايجلا عساو

 ىف طبخ ايروأ تناك مايأ ةمئار ةفسلفو ىهاز ملع نم دادشو

 . اهلابج

 ءايتسوتم قورنت ريدالبلا لأ ناك ملدن الاف ةورثلا ترثك لو

 ةراضحلا تابجوم مهمامأ تزتكو نا رمدلا تايسأ مويف ترفاوت اذا ىتح

 مولملاب مهلاتشا عم مرمأ لوأ قاواكف ايفا رطأ عيمجم اوذخأ هفرلاو

 ق اهذالم مبسفتأ نومرحم ال ةراجتلاو ةياسبلاو ١ ةعارزلاو نونفلاو

 تناك يتلا نيتاسبلا ىف ةهزنلا ىلا اهيف نوجرخم اوناكو مهتحار تاقوأ

 ةبريولا اقيسوملا تال ىلع نوبراضلاو نونمملا مهم مو مهندم جراخ

 بارتأ لو هاما رقم هياط فانز مهموي نوضقيق

 لاق : ةينآلا ةرابعلا نم تاممتجملا هذه فصو ليختت نأ كنكعو

 , : ىرمملا

 تن و ىطاشلا ةماسم نبا ةيراج دنه ىلا قين نب رماعوأ ىتكو

 : اعيسولاب ةفرعمو ليج توص اهو ةرعاش ةبيدأ



 سا غع ب

٠. _ 

 لّسلسلاٍب رش ريغ مراحلااوذبن ةينف ةرايز ىف كل له دنهاي

 لوألا ليقثلا ىف كدوع تامنذ اوركّدتقتدشدقلبالبلا اوممس

 ٠ : هتمقر ربظ ىف هيلا تبتكف
 لوألا زارطلانم فونألا مث ةداس :رءالملا زاح ًاديساي

 لبقملال وسرلا عم باوجلات تك ى ًاكوح عارسالا نم ىسح

 «بابرز تنب هنودمح نييومالا ىف تاينغملا نم رهتشا نممو
 هناك ليلعب سيل ددع نهم قرشا نم لصي ناكو . تالازغو «ةيدنهو

 ةيندملا لضف امهو امهتانغ نسحو امها اتربتشا ناتيراج نهتمدقم ىف

 باهولادبع مبنم رهتشان فلا اذهنم بيصن ةصاخلل ناكو . ةيندملا ملعو

 . دوعلا برضن هنمز لهأ قذحأ ناكو بجاملا نيسح نبا

 بدألا ىف ريبك ر ثأ سلدن الا رود لك ىف ءانغلا سلاجل ناكدقتو

 ملاع قءعسوتلاو رورسلا ل ماوعن طسبتلا نم سوفنلاب موقي, ناك ام ببسب

 ةفلتخم لاكشأ ىف ىناغألا مّضو ىلا كلذ رجو . رعشلاب شيجتف لايملا
 كلاثلا نرقلا رخآ ىف اهساسأ عضو ىتلا تاحشوللا مدنع اههأ ناك

 نب هللا دبع ريمالا ءارعش نم رفاعم نب مدقم امل عضاو لواو . ىرححلا

 دمأ سادن آلا يبدأ نع اهذخأو ثلاثلا نرَلا رخاوأ ىف ىتاورملا دمع

 نيرخأتمل عم امم رهظي مل نككو) ديرقلا دّقملا باتكب حاص هير دبعنبا
 حدامص نب مصتملا رعاش زازّلا ةدابع مين قح امهتاحشومتدسكو ركذ

 مظف ىف داجاف :م+ ةنس وتلا ةيرملا بحاص

 .ىف تعاشو « ةيلاع ةجرد ىلا رصانلا نب محلا ةدمؤ تلصو ىتح قرت

 عارتخا اهرثأ ىلع ءاج مث . سوفنلا ىف ريثأتلا نم اهل ناك امل موقلا ةينغأ

 تلاز امو « تا هولا



 تدوس

 تداج ىتح تلاز امو ةماعلا ىت املامتسا رثكو . "'”ايلاوللاو لاجزألا

 ىذلا نامزق نبا ركب وبأ اميف مينو سداسلا نرقلا لئاوأ ىف تبذهتو

 ( نيمثللا دبعل ناكو ) نيلاجزلا مامأب هناوعدبر

 ليثامت وعو (لظلا لايخ) لايحلاب هنومسيام مهيهالم ةلج نم ناكو
 نواعشيو « ضيبأ جيسن نم ةراتس ءارو نم طويخم اهنوكرحم قرو نم
 ناسلب كل لثمت ىتلا اهناكرح ةراتسلا ىلع اهروص مسنرتف ران اهتارو نم

 لايخ ناكدقو . ةهاكفلاو رعشلا نم ءىث اهللخت, ةكحضم ةءاور ابكر

 نست نأ ناو +: ندع عساتلا نرقلا رخاوأ ىلا ةرهاقلاب اقورعم لظلا
 ريداعدو ءاشنم بهارلا هلاطبأ نم نوركَذب نولازي الاهم ةعدقلا ءايح الا

 نم انيلا لصو وأ قرشلا نم برغلا ىلا لايحلا اذه لصوأ ىردأ الو

 ( امنيسلا ةلايخلا ) عارتخال ةمدقم لايملا اذه ناك لهو ؟ ؟ سلدنألا
 ؟ ةنيدمتملا مالا عيج ىهلم نآلا حبصأ ىذلا

 ى هب نورهجي ال اوناكو بارشلا نم ولخم ال ءانغلا سلاجم تناكو
 هللا دودح هيف نوميقي اوناكن يبومأألا ءاقلخلااو ءارعألا نأل مرعأ لوأ

 لاصفتسا دارأ نأ رمخلل هتب راح ىف رصانلا نب ؟سملاب لاحلا لصو ىتح
 دعب لاحلا نكلو . اهريغ نم هلمع ناكماب هوربخأ مهنا الول مركلا ةرجش

 ناك امبرو مهسلامم ىف ةمئاش رملا تحبصأو ترينت .دق نيومألا

 تاثم ةمضب بلق رهظ ىع ظفحي نيحالفلا ضب ناف . رصم فايرأ ىف مويلا ىلا اذه ىرت دقو

 (ليواوملانم عون ىهو ) تاواولاب هنومسي ام رثكي م « ىرحبلا هجولا ف اصوصخ ليواوملا نع
 امج هظفل ةقرو هانعم ةدوحق لق ال ام اهنم لجتري نمنألا ىلا مهتماع ىف ىرتو ليقلا هجولا ىف

 3 . هتتمأو رمثلا قرأ ىف هارت



 اا

 ىنيدللا عزاولا فمض عم اصوصخ كلذ ىف ريبك رثأ دالبلا وج ةدوربل
 . مراعشأو مهلاوقأ اهيف ترثكف

 : ةطانرغ ىلع برملا نم نيمداقلا دحأ لوق نمو

 مهضرأب ةالصلا كرت انل لحم

 أهتاف محملا ران ىلا ًارارق
 مرح ءىث وهو اي | برشو

 محرأو لوبا" اتيلعفخأ

 : ةميدبلا هتين ون ىف ىطرقلا مشاه نب رماع لوق نمو
 اهتماقإ ىف حون رمع ىل تيلاي
 اوشن ىلع هيتفأ تنك امهالك
 اهب ميهأ ىنآ ىنسأ امناو

 . موق نمو
 هباحح تكته دق ليل براي

 : مملوق نمو

 بهذ ىلع رد نق تجزع
 اذش ريثي ابيقاس تأكو

 : مهلوق نمو

 امن اكن وفجلا ىوحأ اهب يمسي
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 هيورغ تنما دق ردب ناردب

 نوراق زنك هيف ىلام تاو

 نيملاور وا لصوو اين ارل ات

 نويغم ظح ابق ىلظح ناو

 5 كلا ةداقو ةمادع

 بحل ىلع بيح نمو فاط
 بهتنم ماوقألا ىلع كسم

 بنشالا هيف باضرو هدخ نم

 : دابع نب دمتعلا لوق اهيقاسو را ىف ليقام عدبأ نمو

 ًافيص الو ءاتش جلثلا هقرافيال ةريبلا لامأ نم لج ريلشو ( ) ١



 سل 15ا/ل سح

 بجسلاب ءاط تسيل ماق جنغ فبقمم قاس هلل
 بعذلا ىئاذ ءاملا دماج ىف هتنكح فيطل نم انل ىدهأ

 تاينن ىلع صقرلا سلاهجع فصو ىف سرددمح نبا لوق نمو
 : اةيسوللا

 اهراقأ تابلا بضق ىلع تملطأ ةلاه ىلإ اندعو

 اهراو“ لتقيف روش  مومحلا اهيف وبللا كلم ىرب
 اهراتوأ كرحت تايق ىسألا تاكرح تنكس دقو

 اهرامزم ليقت كهتو اهدوع ىل قنات ىذبف

 اهراط ترقن دب باسح  اهلجر تطعم ةصقارو

 : ديهش نب ريزولا لاق نايتفلا لكسشب تايناغلا لكسشي مهضعن ناكو
 ىص('0لكّش ىف ءاديغ تنأف 2 تصصق ءايظلا نود ةيبظ
 برقملاب اهغدص هامحو اهحفص ىلع درولا حتت

 «تاوبشلل اولستسا نييومأالا ةلود دعب موُقلا نأ ىرت اذه نمو
 راتو آلا تاهنن ىلع تاصقارلا صقرو عامسلاو رجلا سلاجع مهبف تعاشو
 رخآ ىف مهسفنأ نيطلارملا نأ ىتح !! ةعالخلا لاكشأ نم لكش لك ىف
 سلاجم نم مهتالو رثك أو سلدنأالا ىف روصقلا اونكس دق مهتلود

 بانت ىتح ةيقلملاو ةينيدلا مهتيبصع هب تفعض امب سنألاو وبلا
 دسم اهيلع مهئاليتسا دعب دالبلا هذه مهم اوعزيو نودحوللا مهيلع
 . ( هؤا ةنس ىلإ :م١ ةنس نم ) ةنمم نيتسو نيتنثا

 هنيمي وه نأك اذاف ( !د804800118 )نوسرجال نآلاهوسي ام اذهأ ىردأ ال )١(
 . نورق ةعستب اذه ىف ىتح ةحئرفلا نويسلدن"الا قيس دقق



 د اؤعراس

 زماتلا كاملا

 موفمضو اينايسا ىف برعلا ةْلك قرقت ببس

 اومأق نيذلا مهّسيش مو ريربلا نم سلدن الا ىف نويومأألا رثكتسا

 نييسابعلا ةعيمش نم هيئوانم ىلع هرمأ لوأ ىف لخادلا نمحرلا ديع ةرصنب

 ابلسرأ ىتلا نامراش شوج ىلع هورصن لب « هلبق ينحلا محل ناك نيل
 ثق لواط نم فوج راع ف سابعا ةعللا تدي قلت هيرمل

 . حالا ةقيقح ةقيقح ىفاسنرف ضرأ ىلا برعلا

 ى نييسابعلا نودلقي اودخأ ءكلملا ف نييومألا مدق تتبث الو

 «رصاتلا نمرلادبعمايأ ف ةصاخو «مريغو ةبلاقصلا كيلاملا نم مراثكتسا

 ىف هدعب نم اهمكح راصو دالبلا ىف ةذفانلا ةملكسلا مه تحبصأ ىتح
 . مدقب امدقو ريشب ١ ١ ردربتلا و اخرج ىلع حج و مهيدبأ

 قرطو باقرلا ىطختي اهترارق ف ثدحتت مهنم ريثك سوفن تناكو

 ناك ام لا هع مهي دعقب نكي و عملا ةسنم ل لوصولل باب لك
 ناطلسو « ةُئاق ةمظعو « لواسم فيسو « عو رشم حمر نم اهب طيح
 فرصتلا ممل ناك لاح لك ىلعو . ءامسلا قف هسأرو ضر الا ىف همدق

 قشمد ىف مءايا سلدنالا ف نويومأألا فلاخو . ةلودلا ةيلخاد ىف قلطللا

 اومقتو برعلا ةكوش كلذب تفعضف « ةبيرعلا مهتيبصع ىلع مهتظفاح ىف
 نبا ماق ىتح اهيلع ميورخال ةصرفلا نوبقرتي اولاز امو مهتموكح ىلع

 نيكسمتسملا برملا نم ناكو ء رصانلا نب مكحلا ريزو صاع ىأ
 كلارتأوةبلاقصنم ةبلغتملا رصانملانيب ةقرفتلا ىف هئاهدي ذخأف .مهتيبصعب



 سا اعوام

 تالاجر مدقتسي كلذ ءانثأ ىف ناكو . ًاًئيشف ايش مهب عاشيرالاب م ربربو

 بصانم مهيلوي ناكو « مثريغو ةدومصمو ةتانز لئابق نم برغم ا ربرب نم
 نوجرخمي اوذخأمالاو نمو ءافلخلا فعضي هدمن اورعشاذا تح . ةلودلا

 دابع ونب محلالقتساب مم ادب نم لوأو : اهفارطأب نولقتسيو مهلود ىلع

 « سويلطي ف سطفالا ونبو ء ةطانرغ ىف ىريز ونب مث« ةيليهشا ىف
 ىف دوهونب مث« ةيسنلب فرع ونب مث « ةلطيلط ىف نونلا ىذ ونب مث
 يتح اولاز امو روهج ىنب متدومح ينيب ىدي ىف ةبطرق تيقبو ؛ةطسقرس

 . بونجلا نم نوطبارملا مث « لامثلا :رم ةجيرفلا مرمأ ىلع مهبلغ
 ءاليتسا فاعمط اضع مهضعن براحب ف ئاوطلا كوامناك ام ًاريثكو

 اوراضو هطنضلا لا عرمأ ىعتنا ىتح « رخآلا دب ىف ناكام ىلع اذه

 نم ناوحلا نم هنوقالي اوناك ام ريغ « شن وفيذالا ىلا ةيزجلا نومفدي
 مهبنابسأألا كولم ردغ نمهدودص تقاض ىتح اولاز امو . نينابسألا

 : مهترصنل برغملا برع ءاعدتسا ىلع عرمأ اومجأف . ممل مهتلماعم ءوسو

 2 ىف ذكقو برغللا ناكو . ةيليبشا بحاص دابع نبا ىأر اذه ناكو

 هاندأ ىلا هاصق,نم برغملا ناطلس نيفشات نيف سو.هريمأو « نيطبارما
 ه 46 ةنس ةريزحلا ىلا ربعو ءابلبق دابع نبا ةوعد هيلا تلصو املف

 ىو وه راسو . ةشّئاع نب دواد ميظملا هقئاق امساو: لع ةزارج نقوم

 شويج هتلباق . قوتمللا ركب ىلأ نب ريس ريبكلا هريزو هتمدقم

 « ةلاتشق كلم شنوفيذالا اهسأر ىلعو سويلط» برَقب ةعمجتم نايسألا

 نويسلدن الاونيفشاتنب ااهيفرصتننادلولاا لب يشن ة مقوم مهني تعقوو
 هنوفيذالا برهو. ةقالزلا ةمقاو ابن ومسي ةعقاولاءذهو. ًارهاي ًاراصتنا

 ؟ه م ىلدنالا ةلحو
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 هحنف نيفشات نبا نمحلصلا بلط مث. اميل احرج هدي فرج نأ دعل

 نيماسملا ضرمتيالأ هسفن لع شن وفيذال اهفذخأ ءنينس سم ةدمل كلذ
 هعفدت تناك اممو ءهللاظم نم سلدن الا دالب تصلخو . اقلطم ءىشل
 .نيملشلا ريمأب ةمقاولا هذهدسب نيفشانن با ىمسنو « ةيزجلا نم ماع لك هيلا
 لاومألا نم ًادج اريثك اهيش ةمقوملا هذه نم نوماسلا منغدقو

 فرصناو « دالبلا له ًالهميج هكرتو هنع نيفشات نبا فمف . سقتألاو
 ةريسلا ليججو لمعلا لاح هءارو اكرات برغما ىلإ سلدن الا نع

 قائلا هزاوج سلدن ألا ىلا نيفشات نبا زاج هده ةنس ىو
 تناكىتاا ( يئارضلا) سوكلا ةرثك نم هيلا اوكش هلهأ نأ ىوعدب
 هقاخ ءارضخلا ةريزجلا ىلإ لصو املف . فئاوطلا كولم مهنم اهذخأت

 ةحيرفلا كولم عم !وقفتا نأ دعب هشويج نع ةريملا اومطقو برعلا كولم
 ىريزى نب ثعحدو . ةدحاو دهيةدحاو اهيلعىلوتساو مدالب دصقق « هيلع

 ةيليبشا دصق مث . مهنايح ةيقب هيف اوضقف برغلا ىلإ ةطانرغ بارصأ

 نم تامثأ ىلإ هب لسرأو هلقتعا هيلع ىلغت اذا ىتح دابع نبا براحو
 دصق مث . ه491 ةنس تأم ىتح اهب هلاقتعا ىف لاز امو « شك ارم لامعأ

 تحبصأ كلذبو . هلتقو سطفألا نبا ابكلم ىلع ضبقو سويلطب
 لامثىف ىهو ) ةطسقرس الإ هتزوح ىف اهاندأ ىلا اهاصقأ نمسلدن الا

 نعاهدعيلو شن وفيذالاب مهماصتعال دوه ىنب دب ىف تيقب اهناف ( اينابسا

 . ةيمالسالا ةوقلا زكرع
 ىلإ هرمأ ضوف سلدن ألا ىلع هئاليتسا نم نيفشات نبا صاخ املو

 .٠ ب ع 5 . 8
 دي ىف سلدن الا تحبصأ مث نمو . هدالب ىلإ مجرو ىنوتمللا ريس هريزو



 ع حو

 نيفشات نبا دافحأ نيب قاقشلابد نأ ىلإ مهيديأ ىف تلاز امو . نيطنارملا

 « ميفعضل اببس ناك اع ىرجهلا سمكا نرقلا رخاوأ ىف كلمل ايلط
 . نيدحولا ةلود مايقي مهللود تطقس ىتح « مهءلع برغلا دالب مايقو

 لازامو ء ترموب نب دم ىديملا دب ىلع تماق نيدحولا ةلودو
 نمؤملا دبع ةميابم ىلع براملا تالاجر تقفتاف . ه+4 ةنس تام ىح

 لوأ وهو ؛ ءاهدو الضفو الع ىدبلا لاجر ةمدقم ىف ناكو « ىلع نبا

 : نينا يما .توكلا ىف ىو ند

 نيدو نم اقبح نلرلا الا ىلإ ن مولا دبع زاجأ 54+ ة هتس قو

 شن مفيذالاب اهفزاك نمثاغتساف ةب رملا رصاح مث مت هيب رغ ىلع باغتف حتتفال

 ىراصنلا نم شيج ىلع شيندرم نب دمت هفيلح مهيلا لسرأ ىذلا
 سلدن الا ىلع نيدحوملا ءاليتسا متو « نمؤلل دبع هرسكف «نيملسلاو

 ىف ةريثك تاحالصا هلو « نوما دبع نب فسوب نينمؤاا ريمأ ةدم ىف

 هناك قم ارم او مقأو اعماج ى 00 : ةيليهشا

 دقو انئلاو ئثهيهاشيال حبصأ ثيم مماملا 1 اذ بوقمي روصنلا

 مهيلعرصتتاق ةينارصتلا 1 هعمو شن ا !بوقمي روصنملا ب راح
 نم ًاريثك حتفو هاه*05 ةريبشلا كركلا ةمقاو ىف ارهاب اراصتنا

 ىتح متتفلا ىف مدقتي لاز امو . مهيديأ ىف تناك ىتلا دالبلاو نوصحلا

 ٠ ه هد؟ ةنس ىف كلذو نينس سم ىلع محلا مف 1 حاصلا هيلا اوبلط

 ىراصنلا نم ةعقوملا هذه ىف لتق نم نا برعلا وخرّؤم ركّذ دقو

 دملا هيصخال ءىش وبف اهف نوملسملا همنغ ام امأ . فلا ةثام نم ربك أ

 فيسلاو«مردب ريسألا عييت برملا تحبصأ تح :رصحلاهب طيحيالو
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 ةعقاولا هذه دمنو . مارد ةسمخت سرفلاو « مردب راجلاو « مرد فصنب

 شنو ةيذالا ةمصاع ىهو ةلطعيلط دصق مث. ةكتّملط ىلع روصنلا ىلوتسا
 ةدلاو تلزن هتدارا ىلع اهيف :رم لوز ريغ قبب مالو« اهرصاحو

 نهأ وثم مرك أف« هتءورعو هب نانتساو همرحو هتانبو شنوفيذالا
 ماتغلاب هدالب ىلا وه دامو ٠ تامركم تاززعم نهرقم ىلا نهداعأو

 . اهلرصح ال يتلا
 ةللاديعوي !هدلوددعب ىلوتسا ههوه ةنس روصنملا يوقعي تامالو

 اهوردمي برعلا نم شويجت ه٠. ماع سلدنالا ىلا زاك ءرصانلا دمتم

 شويج تعربف ءةسدقلا برملا ابابلا نلعأ كل انه ٠ فلا ةئاهس

 اودمتساواينايسا ىف اهتاوق تدحناوايناملاو اسذ رفو ايلاطيا نم ةينارصنلا

 الامث ةبطرق نع دعبت ةيرق ىهو: ( ازولوتود افأن ) لوهسب رصانلا ةاتالل

 ٍ ٠ ارتموليك نيمبرأو ةئاع

 هقيرط ىف كتفي ذخأف هشويج ةرثك هتبعأ دق رصانلا ناكو

 ةءلكلا نوكنت نأ دارأ ىنلا عماج نبا هريزو زامياب سلدنالا تالاجرب
 منو“ ةودقرا ىف عرشتسي لو اهمداقو دالبلا ءاسؤر لمهأو هدحو هل

 هشويج تمحتلا تح لاز امو ٠ اهنم هنوذخأي ىتلا ةهجلاب سانلا ىردأ
 ةرثكل : باّتِملا برعلا اهيمسي ىتلا لوهسلا هذه ىف ةيئارصنلا صويح

 شوبج راصتناو م.مالذخ ىف بس تناك ىتلا تايقعلا نم اهيف ناك ام

 اهترثك ىلع نيدسلا شويج هعم تقزمت ارهاب ًاراصتنا مهيلع ةينارصنلا

 سحن بكوك"_ربظ تقولا اذه نمو ٠ ليلقلا ريغ مهنم جني مل ثيحب
 .هرعأ لع بلأغ ىلاعت هللا! !مدوعس سمت تبرغو سلدن الا ىف نيماسلا



 ل ؟مها“ثدل

 هى هدلو برغملا لهأ عيابق « رصانلا تام ةعقوملا هذه رئأ ىلعو

 ىلعو هيخا ىلع هرصنتسي ةلاتشق كلم ىلا رصانلا نب نومألا هوخأ ًاجلف
 نوضح رقع لس نأ ايتن ةجج اطورش هيلع طرتشاف . ندحوللا

 شك ارم ةسينك هل ىنبت نأو ءهدالب ىلم امم نيماسملا دي ىف امم وه اهراتخم

 كل انهو ء«برغلا ضرأ هب لخد نايسألا نم اشيج هل زبج ابلق ملف

 ةعبرأ نم رثك أ مددع ناكو ءآربس ميلتقو نيدحولا خ ويش نومأملا عج

 برخملا ىف هيلعروتت فارطأألا تذخأ تقولا اذه نمو . سفن فالآ

 . فضلا ىف نيدحوملا ؟> ذخأو

 رايلبلا رزج ىلع مث ةبطرق ىلع ةحير رفلا ىلوتسا ءانث الا هذه ىو

 م برالا لحاوتب نمارعو حم لخي هو اعسا ىلوتساو « ةيسنلبو

 هرومعلو سلدن ألا دالب ىلع نولوتسي اولاز امو . ةيليبشا ىلع اولوتسا

 اهتمت رحألا ىف ١ دب ىف تيقب ىلا ةطانرغ ريغ نيملسملا عم قبب مل ىتح

 . اهيلا احب 0 ابحتمي ناكىتلا دالبلا داوس نآل : ابلهأ ةرثكو

 ةلتثق كولمل ابمايأ بلاغ ىف ةيزجلا مقدت تناكاذه عمو

 ةجيرفلا نودعاسي رم الاوتب ناكب رغلا ىلع نرم ونب ىلوتسا املو

 رمح الأ ىنب ىلع ةلاتشق كلم عم انايحأ نودحتي نيرم ونب ناك ام مهيلع

 هللا دبع ىلأ نيب فالخلا ؛ بد ىّت> ةطانرشلإ ائاق رمح ألا ىنب كلم لاز امو

 ةطان رغ ىلع ةحئرفلا ىلغتب ىهتت او كلملا ىلع لغزلا همعو نسحلا ىلأ نبا

 سلدنالا ىف نياسملا كلم ىضقتا هبوما45؟ ةنسل هقفاوملاهدح» ةا

 نمم هعزعيو ءاشإ نم هيت كلملا هل نم ناحبسو ٠ اهتفمص توطناو

 ٠ ءاشي



 د ١1١ه

 ( سنوفلأ ) ”شنوفيذالا نع ةلكركذن ةلاسرلا هذه ممن نأ لبقو

 ليخم ىتح سلدن الا ىف هنع نوثدحتي مهكراوت ىف برعلارمتسا ىنذلا

 ةديدعالابجأ !مهعمهب رح سرامو اليوطرم اذهسشثن وفيذالا نا ءىراقلل

 . اذكهو ء كلاثلاو . ىناثلاو . لوالا سنفلأ نولوقي جيرفالاف

 كلذ ىلعو : هنيمي ىذلا فصولا نود مسالا ىلع برعلا رصتقا دقو

 ناش هل ناك ىذلا وه ايروتشاو نويلو ةلاتشق كلم سداسلا ىنوفلأف

 اباعجو م فة ةلطلط لع مهْنم ىلوتسا ىذدلا وهو « ميعم ني

 كنلتما ىتح مهدالب فارطأ ىلع ىلوتسي ذخأ كلذ دعبو . ةكلم ةمصاع

 سنوفلأو .ةديدجلا ةلاتشقب هنومسيام وهو : ىلامشلا اينايسا فصن مهنم

 ةقالزلا ةمقاو ىف نيفشات نبا مامأ هشويج ترسكنا ىذلا وه سداسلا

 .م 1٠١١9 ةنس اينم هحارجي تامو ٠١5 ةنس

 كولم عم نأش هل ناكىذلا وبذ نوغارأ كلم نماثلا سنوفلأ اما

 بوكعل ش ويج مامأ وع ترسكت اوء نيدحو ملا شويجو فئاوطلا

 لعل م5 ةنس تامو « 1١56 ةنس كركلا ةعقاو ىف نمْؤلا دبع نبا

 ةعقاو ىف رصانلا دمت ىلع ةينارصنلا شويج عم هراصتنا نم نيتنس

 2 .ةموؤشملاباّتملا
 هذهلاكلم هءاختناب هرمأ ىهتنا ىذلا لاغتر وبلا ريمأ سنوفلا امأ

 . نيراتنشو هنوبشل برعلانم ذخأ ىذلا-وبف ةكلملا

 لاذلا نوكسو ةزمهللا ع 2 شنوفذذألا ن م قا هكدا الا ترق مالو 600

 وهو شنوفلا ريثالا نيا ءاهسو ةمجعم نيش مث نون اهدمعبو واولا نوكسو ءافلا مَصو ةمجعما

 ذا ١ ىرسكو رصيقك امسا ال ابقل هنوربتي اراك موقلا نأ ريظيو ( سقوفلا ) ةماك ىلا اهيرقأ
 . ةلطيلط بحاص وهو ةجئرفلا كولم ربك ال مسا هنا ناكلخ نيا لوقو



50006 

 سردقلا ) دناثدرف ناسن ىمسملا ةلاتشق كلم ثلاثلا دنانيدرفو

 ىلع ىلوتسا مث ٠م+ ةنس برملا نم ةبطرق ذخأ ىذلا وه ( دنانيدرف
 م8 ةنس ةليدشأ

 ةكلم البازيإب جوزتىذلاو نوغاراو ايرافان كلمىناثلا دناتيدرف امأ
 _ك مبجرخأو ١595 ةنس برمعلا نم ةطان رغ ذخأ ىذلا وبف ةلاتثق

 .تانابفا نقرأ

 نم رخالل سيل ام مدحأل طمق الف هللا كنتفو كلذ تماع اذاف
 . ىخيراتلا هزك رم

 يرانا ةري
 ماسقتاو ةعاجبا قرفت ىه اينابسا ف برعلا فمضل ىلو الا ةلملا

 ةريغص ةلود نيرشع ىلا رماع ىنب ةفيحص تيوط نأ دمب ةيومألا ةلودلا
 لامش ىف ناكام ) رفثلا . ةطسق رس .نايج.ةيليبشا :ىهو اهمالو اهبلقتسا

 ةضقل ةسرمب ها رعاة و1 ةنزثو” م لفات رق ةلطتلأطا, ( ةلظنلطط
 رئازج.ةنويشل.سويلطن . ةقلام . ةيرملا .ةجاب . ةدرال .ةشوطرط ةيناد
 . ةيطرقو . رايلبلا

 هذه ءاسؤر نيب فالحلا ةرثك ىلا ايعاد دبالو ماسقتالا اذه ناكو

 مهنم لكب رح نارين لاعتشاو « رخآلا دب يف ايف مهم لك عمطو لودلا
 : راصتخاب مزح نبا لوق نمو.فيعضلا ىلع ىوقلا بوثوو« هناريج نيب
 ريمأ مهنم دحاو لك ىمسي لاجر ةميرأ : ابلثمب رهدلا تأي مل ةحيضف د
 عيارلاوةقلاع ثلاثلاوءءارضحلا ةريزجلاب ىناثلاو «ةيليبشأب دحاو ! نينمؤلا



 - ه5

 عمفالخ ىف عيمٍجاو:ميدتسم فالخ ىف ربربلاو برعلا مسبصأو « ةتبسب

 « ةيلاقتريلاو ةينابسالا مالا عم بورح ىفو ىصق الا برثلا لهأ
 ىلا قرش اعالاو امو ةطسقرس : سجل ىلا لودلا هذه رمأ لآ مث

 ىذ نبا دي ىف ابونجو الامث اهالاو امو ةلطيلطو . دوه نبا دي قر حبلا

 اهالاوامو سويلطل و . دابع نبا دب.ىف ايونج اهالاو امو ةيليدشاو . نونلا

 مث روهج نبا ريزولا دي ىلا ةيطرق تلو . سطفالا نبا دي ىف ايرغ

 فاق نبا مح ىف تلخد

 ىرجي ىنجاالامدلا لازي ال تايئابشالا نم دالو الا تابمأ تناكو

 تاماسم نك « نويولق ىف الئام ةينارصنلا رثأ لازي الو « نيقورع ىف

 نمّضرأنبموقب ران ًاللةحناس ريغ ةصرفلاز دجو اذا تح نقم ةلاسف

ذه ناكف : مهتتايدو مهتيموق ءامد مييف ققمطا 1 ةعزملا روخ نهدالوأ
 ا

 مهم ةيلاملا ةقبطلا ىف اصوصخو مهّيمح دوج ىف بابسأالا ريك نم

 ىلع ارط ىنلا ريغتلا اذه ىف ريثأتلا نم ةماعلا قالخ الل دب الو

 ةدم هيف اوناكىذلا ىوتسملا نم مهب لزنف ءاينابسا ف برملا ةلاح

 هفرلاو ةعدلا ىلا مهب ترج ىتلا للعلا نم ةورثلا ةرثكت ناكو« نيبومأألا

 مهتزع ةدم تناك مهتايدتتم نأ عمو . هعاونأ عيمجي وللا ىلإ اولاق

 فنييدلا هحيي ام انايحأ ابللختي ةينفو ةيبدأو ةيلع اسباك مهتوقو

 هيتضهن امم اقيسوملاو ىنافالاكر ورسلا تابجوم رم ةراضحلاو

 أمل مهجاف « مهيرحو مهملس ىف مهتلوطب تلجنو مهتقاقث ترهظو مهتيزع

 « ةحارلا ىلا اومانتساو « مهناوهش ىلا اودسقساو « هذالم ىف اولسرتسا

 ةيوقتو « مهدالب نوكش اولمحأف : ةيبصملاو ةينيدلا ةيملا مهبق تفمض
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 كلذ نيب ايفمودع ناكو . هتزوح نع عافدلا نعرصم لك د عقو « مروه

 مهناطلس ىلا منخي ناكنأ دعبو .مامألا ىلا موي لكمدقتيو «ماين مو لمعي
 قرفت ملاح لصو « رغاص وهو ةيزجلا ملعفديو ء مهتوق ىلا نيكتسيو
 مهمل هب نورصتتسي اوناك نا ء فئاوط ىلا مهلود ماسعناو مهتعماج
 اريثك لب « بس ىرخأ دض مهنم ةلود ىف اذه نكي ملو . ضعب ىلع

 !ك: ةينارصنلا كولمب هيخأ ىلع خألاو هيبأ ىلع نبالا رهظتسي ناك ام

 «اعيمجاوفعْض تح « ةطسق رس ناطلسردتقللا ىبا نءّولأو رذتلا نم ناك

 زيزعلا دبع ىدلو نم ناك امو .مال هنس مدالب ىلع ودعلا ىلوتساو

 رصانلا نب نومأملا راصنتسا نم ناكاكو . ةيسفلب بحاص رماع ىنَأ نبا

 راضتتسلا نثق دقلوو ىحي هيخأ ىلع ةلاتشق كلم نمؤأأ دبع ىنب نم

 اوفمض ىتحمهتلودرخآ ىف ضعب ىلع مهضعب ةينارصنلا كوامرمح ألا ىنب
 ىهو ةلطيلط نا تفرع ولو.مودع دي قمدالب تطقسو مهحير تبهذو
 اهبحاص ابعاضأ اهنإ ايئابسأب مالسإلا ةمظع لكيه نم راهنا رجح لوأ
 ىلع ءاليتسالا ىف هتوهشل نونلا ىذ نب ىحت نب نومأملا نب هللاب رداقلا

 « كلذ ىف هتدعامل سداسلا ىذوفلا ةلاتشق كلم هراصتتساو « ةيسفلب

 ىلوتساو هفمَضَأ ىتح رماع ىنيل هبرح ىف هطروب حرسال سنوفلأ ناكو
 ىذ ىبب ىدبأ ىف ةلقتسم تثكم نأ دعل م ٠١5 ةنس ىف هدالب ىلع وه

 اوناك ةينارصنلا كوام نأ تفرعل هلكَك لذ تفرع ول - ةنس ب» نونلا

 .لو الا : نيرمأل ضمد, ىلع مهضعب مالسالا كوام ةدعاسمل نوطشني

 كلذب مو مهنم ىرخأ دض نيدسلا نم ةئق برح ءارو نم اومفتقي نأ
 ةيمالسإلاو ةينارصنلا نيتلودلا نأل :مهتينمأ لكو هو« اميج نوفعضإ

 نسا م سادنالا ةلحر



 سس ةهرهادل

 نيزاوم تلم* امهم ةدحاو نيزاوم تفخ اذا نازيم تفك ىف اتناك

 نيملسملا نم ناكن م ىلع ماتلا ناطاسلا مل نوكيي نأ قتثلاو . ىرخألا

 . اودارأ امهورمشو اوءاشام هومدختسيف مهتباعر تحو مهنيا ىف

 لدن الا لف ةيقرتلا لودفتا هن مهتياغ ىلا اولصو ةسايسلا هذهمو

 اعيجج اهيلع اولوتسا ىتح ىرخأأ دعب ةدحاوابيلع بوثولا نم ميتكم ب

 : مرعأ ىثالتو اوفمض مهقالخأ تطخمنا امل برملا نأ لمت اذه نمو

 اوبهذمبقالخأ تيهذ وه ناف تنقب ام قالخالا مألا اعإو

 ةعمعمىلا نوجرخي# رمأ لوأ ىف مْوأرم ًاوبرعلا كولم تناكدقلو

 ىتلا مهتلوطل رهظتف م.ثويج بولق ىف ةيلا نوريئيف مهسفت أب بورحلا

 قلكلا مهيف فمض هفرلا ىلا اومانتسا اداف .رفظلاو رصنلا ابمزالب ناك

وشاجتساف مود ءاظع مهتنس ىلع ىشمو 3 لامقلا نع اودعقف ىبرحلا
 ا

 نو رجاتسي اوناك نا لالا ممب لصو لب . دييعلاو نيتجدملاو ةبلامصلا

 :مرسفت | ىف عقو ةمزبلل نكت لو رصنلا مهمهيالنم نابس الا نم ةقزترم

 .(وتأيتناش) ىلع هفحز ىف رماع ىأ نب ”روصنملا كلذ لمع نملوأ لملو

 ف هلاجرو "' ديس لطبلا نورجأتسي ةطسقرسن دوه ونب ناكو

 . نيماسملا مهتاوخإ دض مهورح

 : مهف هريغ مادختسا نييو نيبتابس"الا ةقزنر ل همادختسا ف روصنملا لم نيب ام ناتشو (1)

 مهلمومهسنج قي روحت يق احالس اوتاكف لابعلا ىراصت دّص هيرح ق مهلمعتسي ناكر وصنملا ناف

 فامضأ ىلع مهاجربو مهلاومأي ةئارصتلا نودعاسي اذه مهلمعي اوناك مبناق ٌمريَعو دوه وني امأ

 ةريزجلاب برعلا لود ىلع نين ابسالا ءالبتتسا ىلا ليبسلا اوديم اذهب عمو : نينلسأا مماوخا

 ا ىرخأ دعب ةدحاو

 1[ قللاظا 8001+ روطبق ديلا مماب برعلا دنع رهتشا ىذا كيرد ور ناك (؟)

 . سنوفلأ هخأ ىلع لو'الا دئائيدرف كلل نب هجئاش ريمالا دعاس دقلو . هتيسورفب اروهعم

 نم ةييرق ةرخص ىلا رجاهف . هلام ق هرداصو كيردور بكت دالبلا شرع سضوفلا ىلوت املغ
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 تح ريسي ةعمتج ةمأ مهنوب راحن كلذ سكب نوينابسالا ناكو

 همامأ فرسال مهنم لكو« ريغصلا ىدنحلا راوجي ريءأالاو كلملا اهئاول

 هتدلاجع هيلا لصاو كشالو وهو «همصخ ىلع راصتناالا دج ريغ اًضرغ

 : ةقرياتمو

 مهلا جرخ ه 40+ ةئس هيسنلب اودصق ال نابسالا نأ كلذ نمو

 كلذ ىفو ةنربط ةمقاو ىف ممامأ اورسكتاف ةيربرحلا مهسبالع ابلهأ

 رعاشلا لومي

 اناولأ ميلع ريرحلا لاح ومتسلو ىغولاىلاديدحلااوسبل

 اناك ام 0-5 نكي مل ول : دو محبقأ ناك ام

 هده ةتعلشب عم يعش ا هب تحفل ١ نم هاو هيف هلع مسا اك ماع يو ةطفرب

 ٠ مهيورح يف مهورح أتي ةطقرس كولم دوه ونب ناكام اريتكو . مهمعاجشي

 الص اهلخد هتأءءو ' ةيسنلب دوه نب دما ن نب فسوي شويج سأر ىلع ديسلا رصاح دقو

 « ةيسنل, كام دوه نب ردنتقاا ن نئازخ ىلع هلدي نأ ىنأ هنأ همتزأ فاحملا نبا اهيضاق قر دقق

 كلد ىقو ةنيدملا هب لخد ىذلا حلصاا هم قفتي الام وهو. ايفاتأ تح ةنيدملا ىف نارينلا لمشأ مث

 : ةجاعخ نبا لوقي
 راتلاو البلا كتاحم احبو راداب ابظلا كتحاب تناع

 رايعتساو كيف رابتعا لاط رظات كبانح ىف ددرت اذاف

 رادقألا اهبارخ تضخمتو ١ ايلهأب بوطحلا تفذاقت ضرأ
 (رايد راالتالو تاثتنأ ال) اهاصرعق ناندحلا ديعبتك

 ناسسأالا عضو دقو . ةسنلب ىلع قوطبارملا ىلوتسا اهفو ٠١55 ةنس ىق ديلا تامو

 يتاورلا بتاكلا 0011[! طات روك ةياور اهتم بتكام غلبأو « ديلا ىف ةلوطبلاتاياور

 ناركن زايدو :ناكناالاب ةمرعلا ىلا ت تجرتو 5+1 هس ابعضو ىلا ريبشلا ىترفلا

  نيصاصقلا قيمنت نم هتلوطب نأ ىلا نابهذيو كلذ هلع

 ىبأ ةلوطب ىف مهصصق برغملا برع عضو يف ايس تناك ةلوطلا هذه صمت لل ىردأ الو

 اذا انأال  ةتبلا مهتلوطب نع ةيرنق ابب مطل نوكم قتح ىنانزلا ةفيلخو ىغزلا بايدو ىلالهلا ديز

 ىذلا رعشلا اذه « مهكضمن ةخوخيش ىف مثو برغلا برع رعش لثم ثم هده رعششلا نم اهيف ام انلمأت

 عجار) ىماعلا مالكدلاو حيصفلا ىب رعلا نم اطيلخ تناكو مهنف اهرمأ ءا ءاذ ىلا تاحشوأا كنتي رثأت

 يندب "الا بدأالا خيرات قو فيض ذاتسالل برعلا ةغالب بالك ىف تاحشوللا ىلم مالكلا

 . ( ىناليكلا ذاتسالل



 تاروعح

 هتمز ىف مهبرح ىف نايسالا بطملا نب نيدلا ناسل فصو دقو

 مهلجار مرومأمو عريمأ مهموجع ىف ماظنلا نسح نم محل ناك امو

 ءافولاب ةجو زملا ةياجخلا ف بيرغ ةمأألا هذه لاحو» : هلوق نمو مهسرافو
 نمو . « لوألا برعلا ةداع « ةيلا ليس ىف سوفنلاب ةناهتسالاو ةقرلاو

 ءىث ىلع اونوكي مل مهلود ةخوخيش ىفبرعلا نأ لت ةريخآلا هتلك

 مهل خيراتلا لجس دارفا مهنم رهظ ناو « مهتماع ىف ةيبرملا ةفاقثلا نم
 دماحو"”راخفلا نبا ىلعو' ''ةطان رغ لطب نازغ نب ىسوم لثم مهنلوطل

 هرفت لجس ءالب اهنع هعافد ىف ىلبأ ىذلا وهو « ةقلام لطب ىغزلا

 : خيرات هل

 رمآب نيئاقلا ةلاح عبقت سلدن لإ برع ةلاح تناك دقلو

 . 00 (مايقتا اهعيتتت تناك نايسالا لاح كلذكو . افمّصو ةوق اهيف

 عم لل اهق نيفشات نبا بيروصن ىف برعلا نم نوخرؤملا فاتخا كلذل
 راسامتا لوش مهطعيف : : هتعطخم ىفو ىتاثلا هزاوج - ىف ىلدن الا كولم

 )١( ةداق ةقاطل هساجشب ايف رهتشا ةريثك مهو نابسالا مم هبووح ىف نازغ نبال ٠

 رار.تسالا ىري ناكو دئاندرق مهملا همدك ىذلا حلصلا ر رارقا ىف نيطان رغلا ىأر ىلا ناكو

 هدحو نيرصاحملل ادهاجم جر هوقلاخ اماف . ًارمأ هللا ىشعتي قتح برحلا ىف 1
 مهم تأ تارصس كنق نأ دعب -

 دي ىف ةطدب تطقس اماق نوصح ةدع هدي ىف ناكو ماظعلا داوقلا نم راخفلا نبا ناك (؟)

 املق ء زئاوجلاب اوعحرو دتاتيدرق ىلا موصح حيتاغم اوهلس نيذلا داوقلا ةلج ىف رضح نابس انا
 اهركذ) . ةتشريو ةنريط نوصحلا دئاق ملس+ لجر ىتنأ » : دناتيدرف كلملل ناق هيلا ةيولا تلسو
 نوقيطي ال مهم قب نمو اهنماح تدق ىنكلو اهملع ةظقاحنلل اهسات دقو ( ةناشرب تونا

 هئاطعاي دتانيدرف رمأق . « اهحيتافم هذه ىه اهو . يكل تحبمأ اذهبو ء برحلا ىف رارمتسالا
 متملع ىف نكيلو يكلم ن ٍْ سيل ام ميي'ال تآ مل ىفأ : الئاق ءايربك لكب هدخأ و أف ٠ ًاريك ًافلبم
 ىذلا بهذلا اذه نم الدب قوصحلا هذه نم تولا ناكل جتلاتق ىف ىتفعسي ن نه ىعم قب ول هنأ

 ىلا همم ناك نمو هتزاجأ الا يبأَف ء هتمدخ ىق هيلطو هتماهشب كللا بجعاق . ىلع هب نومعنت

 . مهضارعأو مهتيدو مهلاومأ ىلع نامأ ىف مو ة.قيرفأ



 - ١ع

 نم مهب لذتي ناك ايف هنوخرصتسي اهماسم نم ةوعدب سلدن ألا ىلا
 مهضعبو . لمف اريخو بئارضلاو سوكملا ةرثكو ملظلا نم مبك ولم
 ميظع نن لواالا هزاوج ىف اه هدهاش ام ةرثك هرهب اما لوقي رخآلا
 كلت اهدصتف ةراضحلا قاأتو نارمملا قرابو كاملا ةماخضو ةورثلا

 «طيسو وأ كيرش ريغ نم دالبلا هل نوكت ىتح ابكوامب لكتو ةجحلا

 قف برعلا عحب حرض نم نجح لوأ مده اذه هلمعب هنأل ةمئاللاب هلانيو
 ىلا رخآلا دسب ًادحاو رئانتت هتراجح تذخأ ىذلا حرصلا كلذ « دالبلا

 . ( لودلا رمع ىف ةليلق ىهو ) نورق ةمدرأ دمب اهمده مت نأ
 ىلع ةدحاو ةرع ىضقي نأ هل ناك ام نيفشات نبا نإ لاح لكى لعو

 يلا دالبلا نم مهيدي ىف ناك امذوريدي اوناك نيذلا سوؤرلا ءالؤه
 اهيراسمو اهكلاسمب سانلا ىردأ اوناك نيرذلاو « مهنكح ةرئاد ىف تناك

 اهنع عافدلاو اهريمثت ىلع مردقأو ءاهئاودو اهئادب سانلافرعأو اهتراداو
 . ةبب رغلاو ةيلامشلا اهيتبج نم داصرماب امل ناك ىذلا اهودعل

 ىلا اهاصقأ نم دالبلا كلمت نم هتوهش غلب نأ دمب نيفشاتن ب انأ ىلع
 نأ ريغ نم هرسأ ىفااوكبصأ ناثلا اكولم لما نأ دز ال ناك اهاندأ

 قيلت ىلا ىنسحلاب نكي مل نإ ىأر ىف فالخب الو برح نالعاب هوأدبي
 . ةمحرلاو ةقفشلان م لقأ الف ملاثمأ

 ىف فسري وهو هنجس ىف دابع نبا ةايح يي ىلع علطي نم نأو
 هشارف : ناطاسلا مينو كللا ةّزع نم هل ناك ام دس هدويقو هلالغأ
 هريمسو ! ءادلا هنيرقو ! ءاكبلا هسيئأو ! ءاوملا ةحفص هواطغغو ! ءاريغلا

 ىف ةريبك تناك اذإ كولملا بولق نأ ىري !: ءالبلا عاونأ نم عون لك
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 ىف ًائشخ ناك اذإ نيفشات نبا ناو . اهتمقتو اهسؤب ىف ةريبك ىف اهتممن

 هتاماعمقاتشخ للا هعاسن اكد قف ؛ هند ىف ةدشل«هسايلىف انشخ « هماعط

 : هيضغن نئثارب نيب هظح ءوس هعقوأ نء لكل

 نسحعلا نأ "نع عسولا اذه ق نورا قنات لع ملط نمو

 هل تااغلا ةوادع باقنت نأ هوو نما ىف هعوقو دعل ثيلبال براخملا

 نوكرتي دقو . ةوق الو هل لوح ال حبصأ ىذلا اذه ىلإ اناسحإو ةقفش

 ةريثك اذه ىف ةلئمألاو « ةحارلا بابسأ هل نورقويو « هحالس ميظملل

 .رصمحلا قوفت

 نب فسوب ةدم نناحلا ةيوق سلدن الا تناك اذإ لاح لك لعو

 ؟"" نيطبأرملا كح ةيامن ىف فمضلا رهظمب ليلق دعب تربظ اهناق نيفشأت
 حماستلا نعو « ةيسايسلا ةنورملا نع نيديمب اوناك نيرذلا هلام ةدشل

 نودي شك ارم ءارحص ىف طايري نوعمتجي مرءأ لوأ ىف !وناك مهنال نيطبارملاب اومس )١(
 ىدحلا ةنوتل نم عرتك أ نوريتك سانأ مهيلع عمتجاف < نيساي نبا هللا دبع مههيش عم هيف هللا

 < فئاوطلا كولم نيب نيلدنأالا مسقنا الو . ىتوتنللا رمع نب يحي مهتمدقم فو « ربوبلا لئابق
 هميماظب سالا اولماعو ساقي ةوارذع ةلود مهنم تماقو < فارط'الا ءارمأ برغلا فارطأب دبتسا

 نيساي نبا ىلا ةساداجس ءارقف بتكسف . مهقثمتو مهنيدب اورهتغاو رهظ دق نيطبارما رمأ ناك
 ميسأر ىلعو نيطبارلا نم هعم ناك نع مهلا راسن . ه 4 41 ةنس ىف كلذ ناكو مهلا ةدافولا ىف

 ةدايفلا رمأب ماق يحب تام الو . ءبةيرط ىف ىتلا داللا ىلع نولوتسي اوذخأو« ىتوتفللا رمح نب يحي
 لاز امو . ركن ىبا ىلا ةماعإلا تهنشا4 ه١ ةئس ىف نيساب نيا تام الو . رمح نب ركب وبأ هوخأ

 برغلا ىلع نيفشات نب فسوي ه< نيال دقع كلاتهو . هيلا داللا رمأ ىهتتا ىح هتاحوتق ىف
 . همايأ ةيقب اهنف ىفتو ءارحصلا ىلا وه بسناو

 ٠مهنيعأ ريغ اهنم رهظيال ثيحب مههوجو نوطغي اوناكمهنال نيمثللاب اضيا نومسي نوطبارملاو
 مهتلق ىف مهلا كلذ بيس نا اضيا لقو . اهرح ةدشو ءارحصلا دري ةدش كلذ تحن لاقيو

 نمتويم مامأ نقتوو حاللا نلمحو ءاننلا مثتف . مرايد ىلع اومجهو سانا ءاِخ وزملا اوجرخ
 رعاشلالوقي نيمثلملا ىو .مهماداع نم ماثللا راص مث نمو ءىلا ثيح نم عجرو الجر مودع مهلظف

 ومه مهف ةجاهنص اومتتا نأو ريم نم العلا كرد مه موق

 او.كتق مهلع ءاحلا بلغ ةليضق لك زارحا اووح ال



 - عسل

 .نبا دافحأ مئازع دوخل مث « مهلبق ناك نم يح ىف دالبلا لهأ هفلأ ىذلا

 فقوبمكح ريغ نأ الولو . كلا ف اعمط مهفالتخا نع ءىتئانلا نيفشات

 ءالمع سائلا نسحأ نم كولم ءالؤه نم ربظو نيدحوما كح برغلا

 «ةسأيس ميتسحأو ءارظن مدمبأو « املع مرزغأو « الضف مرك و

 «فسوي نب بوقعي مث« فسو هدلوو نمؤملا دسك« ةساير مبلك أو

 دم رصانلا ءاج اذإ ىتح. سلدن الاب نيدسملا مكمل ركذ قب دق ناكل

 هترثك هتببعأ ىذلا لئاحلا شيجلا اذهب سلدن الا ىلإ زاجو بوّممد نبا

 رهقلاب مهلماع لب سلدنالا تالاجر عم هتسايس اهعم نسح مل ةجرد ىلإ

 « هلجرو هليخ ةرثكي هباعاو هسفنب هوهز الا بيسام ريغ نم لالذالاو

 « قزممل كه شيجقزمتو نابسألا كوام عم هب رح ىف ةرثادلا هيلع ترادو

 دي ىف قبب لو ودعلا دي ىف ةعرسب هفارطأ نم رئانتي دالبلا حرص ذخأ
 اهياعفأ نأ تبلت ملو. ةيقرشلا اهليالو ىدحإ ىهو ةطان رغ ريغ نيماسللا
 كومم نيم ىنب سعأ فعض نأ دعب نايسالا دي ىف طوقسلا نم اهرود
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 مسالا ”لابرلا

 ةطابرغ ميلسل دعب

 سانلا د6 ىتح رهشأ ةعبس د هلا قاتلا 0 كلملا رصاحأ

 2 ا لا ور كا 50

دو مبسفنأ ىلع ابلهأ نيمأت اهمهأ
لمأو مهضارعأو مهلاومأو مهي

 مك ا

مارتحاو مهتعيرش ةماقإو مهتيرحو
 كفو و عرئاعشو ممدياعمو مدجاسم 

 نم ةزاجإو مارب 5
 تئارضلا م

 لسعي مل ىتلا طورشلا هذه لاثمأ نم اذكهو . ةمولعم نيس مراثملاو

 نم اهءاكح اويتر ةنيدملا ىلع مهاليتسا دعنو . اهنم ءىثل نابسالا

 ةجيقن تناكو ء نيماسملا ةك احل بابسألا نولحتني اوذخأف ىراصتلا

 ذا ةروص نانلا نم. نفك رسقدك مادعإلا وأ رصنتلاامإ مكملا

 ما الل 0 6 يك رف

 ناقل را اال هدودح ىهتنم يف

ابنم : نيماسملا ةبراحل ةيسنك ةمظنأ رشع
 ماظنو « لكيملا ناسرف ماظن اظن 

سرف ماظنو « بوقمي ىرام ماظنو « ابر ةملق
 ماظنو « سجرج ىرام نا

 هب ةصاخ سبالم ماظن لكل ناكو . ءاسنلاب اصاخ ناكو سأفلا تاديس

 ىلا مهيصخلا ناك كلذل . هريغ نع هزي لاح بيلصلا اهيلع موسرع



 ل عهد

 نابسالااهينوامامي نوملسملا ناك ىتلا "' ةحامسلا مم قفت. ال امينع بصمت

 ىف ىراصنال قرشلا ىماسم ةلماعم عم قفتيال لب « مهفعد ىف مو
 . ةيبيلصلا مهبورح

 داز « هتميبطب نابسأالا ىف ًادوجوم ناك ناو بصعتلا اذهو

 هةصاخو نيماسملا دض تاروشفملا نم تاوبابلا هردصي ناك اماما رطضا

 ىف ةيقرشلا ةينامورلا ةلودلا ةمصاع ةناتسالا ىلع كارتألا ءاليتسا دم

 بصحعتلا ةركفب ةمدتح اهلك ايروأ تناك تقولا اذه ىفو . همهم ةئس

 مهتاحوتف تاصو نأ دمب صخالا ىلعو ةماع ةفصن نيماسملا دض عيظفلا

 مهليطاسأ تلوتساو . اًنيفراوسأ ىلالو ألا ناملس ناطلسلا ةدم ابروأ ىف

 لحاوس نم ريثك ىلع ( سورابرأب ) رحبلاريمأ ساب نيدل' ريخ ةدايق تح

 هبجو هللا مرك بلاط نب ىلع نأ اهنم ةريثك ىالسالا نيدلا ةحامس ىلع ةيلمعلا ةلثمتالا )١(

 هلع هل ةضت ف باطخلا نب رم مامأ ىدومم لجر راوجي ةبمصملاو نيدلا نم ه زكرعي 0 فاو

 . ىدصخ بتاجي ائاو نيتمؤملا ريمأاي ىتتكتال الئق امهتيي لدعلا ىلع هيلا بلطف ء هتيتكي رمح هلأسق

 مهدم يق تعشق كلذدلو عييودت كئانع نويرخ ةينبدلا مهييصع و 2 قوحمو ءافلخلا ناكو

 .دوهملا م مأ ىرامتلا ن ,ه اوناكأ ءاوسةمذلا لهأن م نينيدتلا نومرتحي اوناكو . ةئيدلا بهاذلا

 هتيالص ىلع ىمايملا لكوتلا قاكو . ءارزولاو ءاض'الا مهنم ناكف ميموكح ىف مهتوفظوي اوناكو

 ناكو « نيتح ةييبط عم عم لعق اك مهيدي مهكسع مدع ىنع ىراصتلا دَحاَؤي ةنسال هبصعتو هتيد ف

 . هتجسو هدكل ءارذملا ةديسلا ةروص ىلع لفت هنأ هغلب

 غو دفحأو ىنلا بس هنأب هو.يتاو ىراصتلا نم لدحر ىلع ةماعلا تماق للاب دضتمملا مانأ ىو

 مما وعد هك مدع هققستل ههز مص هنكأو هيلع دحلا ةماكاب هولاطو هنبا دنع نب مسالا ريز ول ىدن نيم

 . همذلا لهأ دحأ ملظ هنأ هغلب هن“ال هلاع دحأ رصاتلا نب مكملا ةفيلخلا بلصدقو

 امنمو. ىنارصالا سروطق نب ىيعك ةرازولا بصانم ىلا ةمذلا لهأ ن وريثكك لصو دتو

 ةطان رشي مزولا ىدويبلا لزق نب ليعامما مهتمو ٠ ىمطانلا هتلاب ا نم اناكو : ٍئدوهلا

 ىقارجنا ةءوكح تلسرأ دقق هتلادعو مالسالا ةحامم ىلا أجلت تناك ةيتارممتلا لودلا نأ ىلب

 نم هتيامح تحت ىلا لحم نأ هوحرب ةناتسلا ىلا ارقس لوألا دحأ ناطللا ةدم ١5١ .٠ل8م ةتس
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 رك دللعانر مهتقا انكلو ادج ةريثك ىعق ةمذلاب لأي ىصوت ىلا ةيثيدلا رماو"الاو ثيدح "الا ام

 . تراتلا ةرفقغم هعستال مللق نم برعلا مم نابسالا هلمقام ىلع ةجحلا ىف نيمأ نوكل ةلمعلا راو

 عال - م ىلدالا ةتحر



 وهج

 اذهل ناكو . ةيبونحلاو ةيلامثلا هيتبج نم طسوتملا ضيب ألا رحبلا

 طوقس دمت سلدن آلا برع نم ريثك" ةئافإ ىف ءاضيب دي لوطسأألا

 رئازجلاو سنوب ىلا مزاوجو نابسالا دب ىف مدالب
 راث ناسنإ اهلمتحيال ثيحب مهمراغمو نابسالا ملاظم تحبصأ الو

 مهتزم اورهتشا ةطان رغب سلدنالا برع نم موق ممو نيزايبلا نم ةعانج

 نم ىمايس مقادب اذه نوكي دقو « ماكملا ضب م اوكتفو مهوخنو

 .رومالا تاق روبثلاب اودانو سوسقلا ةمايق تماق كلانه « مودع
 يرك ذل سوفنلا علهتو نادب الا رعشقت انهو : شيتفتلا مك اعاوأشنأو

 هلحس امم ءايرب الا كنئلوأ ىلع اهنومقوب اوناك ىتلا عئاظفلاو من مثانشلا كلت

 نم ةفيحص ىف ليثم اهل نكي مل ىتلا ةيشحولا تاحفص ىف خعراتلا مهيلع
 لاجرو ءتلتق سوفت نم مكف : ناسنالا هللا قلخ موي نم ملاظملا فئاكص

 زافو فرعا نقكو ءتيع لاوماو تكس قا رعاو: ءاحنم

 ! ! ةايحلا ديق ىلع ىو اهب لثم موسجو ء« تمده

 مأ نيملسملا نم اوناك أ ءاوس ) برعلل نايسالا ةبكت تلصو الو

 ردصو« لمتح ال ىذلا دحلا ىلا ( مهنم اورصننت نيذلا نم مأ « دوهيلا نم

 راث « ةيئابسالا الا نوملكتي الو مهيذ نو ريمي مهناب ٠ه>» ةنس كلملا رمأ

 هعينو تارشنلا لابج ىلا أو حرف نب جرف همساو جارس ىنب ةلالس دحأ

 لسن نم وهو رولفودودنانوداه مهم ناكو « ةطان رغ نم ليلق ريغ ددع

 :تمم كانهو. ةيمأ نب دمح مسا تحت مهيلع اكلم هب اودانف ةبطرق ءافاخ

 ىلعىهو نيتنس ةنتفلا هذه ترمتساو « تارشبلالابج ىحاون لك ةروثلا

 . ريثك قلخ اعنمتامو ءامظع ءالب ناقيرفلا اهيف ىلبأو ء اهتدش ىعتنم
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 نيروبشلا ءامعزلا دحأ مرعأ اولوو هتداومل ةيمأ نبا نوماسملا ملخ دقو

 تح مهحافك ىف اولاز امو . هيبأ نب هلا دبع همساو مهتعاجشو مهللاسي
 «ليكنتو قبررحو ليتقت ني مهتفاومبعوج تتتشونابسالاةرثك مهبلغ

 ىقبو« ةبطرقباوبأ دحأ ىلعهسأر اوقلع هللادبع موسي ر اولتق نأ دمبو
 فترودرط ةمقاولا هذه دعد نايسالا ذخاو . هنس نيثالث هيلع أفلعم

 ةمالث ةطان رغ طوقس دعب مهنم نيدورطملا اوردق دقو « مدالب نم برعلا

 مداعبا رثأ ىلعو. ةعارزو ةراحنو ةعاتصو ةدحي لهأ مهلك سفن نييالم

 ةنج ناكنأ دمب امقلب اءاق ابجرم حبصأ ىتح اهيحاوضو ةطانرغ تجرخ
 . هضرا ىق هللا

 اوناك مهنأ ري مهلقو مهفعض ىف مو نابسالا ةلاح ىلا رظني نمو

 ؛مهزوح نع ميعافدف ًارابك « نورق ةينامتةدم مودعل مداهج قارايك

 لك ءاقلت محل فالخ لك مذبن ىف ًارابك « مهنايح نع مطاضف ىف ارابك
 ناك ىذلا ىوقلا مصحلا كلذ مفد ىلع مهترباثم ىف ؟رابك « مهمهدي رطخ

 وه راص نأب لاملا تبلقناو هيلع اوبلقت اذا ىتح «مدالب ىلع بلغتي
 لك تعا لب ! ! ءىم ىف هعمارابك اونوكي مل « مهيديأ نيب فيمضلا

 مهن اليتسا دمب برملا عم اهوبكتترا ىتلا بلاثملل خيراتلا مامأ مدماحم
 مساب مواماعو مهمل ملاوفوي ملو مثدبع اورفخا دقف : ةطاترغ ىلع

 لم نيب مهعجج اوررق نأب كلذ : ةيناسنالا هنم أربت امب ةينارصتلا

 ! لتقلاءؤازف مهم ©' ”رصنقي نم نايايكلم ارمأ اوردصتساو ىدوهيو

 رمم بعكق مورلا دالب تلخدو دايا ةليبق تره ( قارعلا ) ةريزملا نوملسملا حتف هال )١(

 مهتملبغي نأوأف ةبقع نإ ديلولا ة ريزجلا ىلع ناكو هرايد نم ظر اجرخأت اعد لاح لا
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 ىتخلا» سوفا جيب قابس رأت ءامللا كفس ةزك نا اوأر الو

 نوتأي اوناكو«سلدنألا مصاوعنم ةمصاعلك ىف قراح اوداش . هتيغم

 دمصتف ميحجلا كلت نونأ ىف هب نوقليو برعلا نم هنيد ىلع ىقي نم
 . ءاومحلا ىف ًاراخي همسج بهذي نأ دعب «ءامسلا ىلا ةخراص هحور

 اوناكو نجدتوأ رصنت نم ددع سا دنالا فب رعلا نمىقب دق ناكو

 . ةلماعم ًاوسأ منواماعي

 نابسالا اهيلع بلغت ىتلا دالبلا ىف اوقبنيرذلا نودلسملا م نودجدلاو

 . ةيمالسا دالب ىلا ةرجحلا لع مهتردق مدع وأ ميفعد ببسب

 7 راع مومكح تح مهنم قب نمل نوينابسألا مضودقو

 ! ! نيلماعلا 93 قرفلا رظناف . هتدشو هتوطسل مهنع ديلولا .لزع َ ف مالسالا

 ةمصأع ةيناخ لطم ١348 ةنس ىرتلا لوطسالا ىلوتسا ىنامملا لوالا يهارياناطلسلا ةدعىفو

 كارثالاشويح دَص ةريزجلا يلع نيطلستم !وناكنيذلا ةقدانلانودعاسي ةريزحلا راسن ناكو ء ديرك

 ةريزحلا»ىر راصتلا ءيج لتقل ؟كلذ ءاَرا ناطلسلا داراف .روفثلا :ماهريغوس ارتب ةئيدمالءغ اوقرحاو

 ىمالسالا ع رعلل فل ملام هنأ الثاق ةديدش ةضراعم رمالا اذه ى هضراع هداز دمسا ىفلا نكللو

 .خيراتلاو هللا مامأ نابسالا ك ل يف مقو ىتلا ةعاتشلا هذه لثءى نيناْملا ناطام مقيم كلذبو

 لئاوأ ىف اهل هترايز دنع ةرهاتلل خ رولا ديعس نإ فصو ىرقلا َن نم لو الإ مزجلا ىف ءاج ()

 برغلا ىراصنت نيب اهقأس ىلع هم "5 ةيبيلصلا بورحلا هبق تناك ىذلا تقولا وهو ىر رجطا عياسلا رفلا

 ةرهاقلاب ىراصتلاو » : رصمو ماشلا ىلا دض ةيئيدلا برحلا ةوذج ايروأ ةماع ىف اولعشأ نذلا

 نمو. «ةليلجلا بالما نوسيليو لاغبلا نويك ريو رفص ماسي دوهبلاو مهطاسوأ 0
 ىف الو ماشلاو رصم ىف نيملسلا دقحكر 2# مل ةيئيدلا اهتغبصو اهتعانش ىلع برحلا كلت نأ
 « ثريغ نم مزيل الا مهر ىف مثرياقق ن نكي ملو مرهظأ نيب نوشيمي اوتاكنإ 0

 دمت نم نيسح نب نابعش فرشالا ناطلسلا ن نمر . ه ال98 ةنس رضخ مامعي قارعش الأ اوزيم مك

  رصم ليزت ىددنالا ري نبا لوقي كلذ قو نووالقنيأ
 رهشي ل نم نأش ةمالعلا نا ةمالع ىنلا دالوال اولعح

 رضخألا زارطلانع فيرشلا ىنني مههوجو مو ىف ةوبتلا روت
 نوكي ةيمالسالا لودلا ضعب يف داهطضالا نم ءىث دوهلا وأ ىراصتلا فداص دق ناك اذاو

 كوللا ضع نم ادادبتسا وأ هيف ىثأ بدلا بصعتأل سيل مهمهج نم رهظ " يس ر مكال ماتا اما كلذ.

 مهملظ لاني ناكام ًاريتك ل 5 «بس ىيدلا مهبهذمقو مهيد ىف مهفلاخ نم بع مهتمت رصتقت 8 مل نيذلا

 نينا قاع هسا ابنا نمو . كيلاملا لود ًاصوصخو بيس ريغاوأ بهسل جاياعر نم ةقبط لك
 !؟ حالسلانولمحبالو ليلا نوئكر يال رصع تيحالقلاز! نم ء اه 7< 84 ةنسق نووالق نب دخت نبأ
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 نيناوق مل اوامج ام« « لاجرلاو ءاسنلا مين مهنم ءاوس ممريغ نع مزيت مهسابل

 ءاقلطم ًايحيسم مدختس نأ ىدوه وأ يسم زوجيال هنا اهنم : مهب ةصاخ

 ةوعد اولبقي نأ مهل سيلو « ةكالمأ ىلع ىلوتسي اذه فلاخ نمو

 ةلماعم مهيلع اورظحدقو ً(بييطناك اذا الإهتيب اواخدي نأ وأ ء ىحيسم

 دعي نيماسملا دالب ىلإ مهنم ري نم ناو . ءاطع ىف وأ ذخأ ىف نييحيسملا

 هيلع ضيق نمل اكلم وه نوكيو ؛ هك المأ ميج طبضنو برح ريسأ

 هيلع هما ريصنت ىف نيماسملا نم ضراعي نمو . نيينايسالا نم

 ةيشخ مدالوا نولتقي نيململا نم ريثك ناك كلذلو . ةحداف ةمارش

 ةميق هل نوكت ال دقعل ىتابسأ ىلع نيدهل نيماسملا نم ناك مو . عرصتت

 مهلاجرأ سلو . ةيئايسا ةمكحم ىف الحسم ناك اذا الإ نيدملا هركنأ نإ

 5 0 اونيزعي الو ةيررب رحلا للملا اولي نأ مهئاسن وأ

 ناو حالسلا اولمحي نأو ليلا اوبكري نأ مهيلع امر ع ناك دق ةلجلابو

 : لعفلاب الو لوقلاب ال ىالسالا نيردلا رهاظم نم ربظم ىأب اوربظي

 ! ! العم ةالصلا وأ ةدابشلاب ربجلاك

 نم ةحسم دالبلا ف برملا نم ب. الأ ىلع ةينلا موقلا دمع دقلو

 قرغ نم قرغف رحبلا ىلا مهنم قب نمب اوُملَأَف ! ! للط نم رثأ وأ لمج
 ةايحلان وبلطي الامع ءاهبك انمىفاتاتش أب رغما دالب ىلا هرمعلاطنماجتو

 دقو . مدالب ىف ةداق « مبنطاوم ىف ةداس اوناك نأ دعب « مهنيبج قرعل

 ابمسا ةليبق ( زتكوبمت ) راوحي دهاش هنأ اريخأ حايسلا ضعب ركذ

 . سلدن الا برع لولف نم نوكتت نأ دب الو ( زولدنا )
 ةصاخو «نييسل دنألا نه اهملا لصو نعي برنملا دالب تدعس دلو



 ده اللام ل

 « اهتعانص تربظو ءاهتعارز تضم : محل اهباوبأ تحتق ىتلا سنوت
 « ىسلدن الا زارطلا ىلع تايانب نم ء امراضح تطشنو ءاهنارمح زربو

 ضراعللا ىف هنوميقي نولازي الامم ء ىسدنه لكش نسحأ ىلع تارامجو

 «نينقتم اعارزو « نيلماع الاجر اينابسا مهب تدّقف اك نآلا ىلإ ةفلتخملا

 ىلإ اهتاهج نم ريثك ىف ءادرج ارفق مهدالب تحبصأ ىتح نينانف اعانصو
 بلوك "”فشك"_عرايد ىرم برعلل مدرط فداص نأ الولو . نآلا

 دق ةلخإبو . عوج اوكلحل ديدج قزر ردصم محل تراصو « اكمال

 ةيندمب دنلا ىلإو مويلا ىلإ ملحت ملاينابسا نأ ىلع حن رفالا وخرؤم عمجأ

 . اهيلع نمو ضر الا ثري نم ناحبسو . برعلا ةدم أهدن دم لثم

 مل ًاديبع دوبيلاو نيملسملا نم نينانفلا ضعب موقلا قبتسا دقو

 ضمب ديدجمو « سئانكلا ءانبو « ليئاقلا تحنل رايدالا ف موسبحو

 رود الم ةريثك مراثاو « هلم مريغ نكعال امم ةييرملا ةينقلا رامآلا

 ريغو شوقنم جاع وأ ةضفلاو بهذلاب تفكم ساحت نم اينابساب راثآلا

 امقو ةمخفلا ةعانصلا هذ_ه ةقدب بارغأالاو باجمألا ىعدتسي ام كلذ

 مهنأ هلك اذه عمو . ةيشحولاو ةيجمملا راحب ىف ةقراغ ايروأ تناك

 تالماعملا ىسقاب مهسولماميو دييعلاب عانصلا ءالؤه نوعدي. اوناك
 قفرلاب قلل قأوةمر ملاوةقفشلاب سانلاىلوأ مث نيذلانيدلا لاجر ةصاخو

 : هللاهحر لاقةروبشلاهتديصق ىف كلذ ىلا ىدنرلا راشأ دقو . ناسحالاو

 رمج ىف نيناه برعلا نم ةوخا ةئالث ةنوبشا نم جرخ هنا ىيردالا نع مهضسي لفت )١(
 اذه حص اذاف ٠ رمح ابناكس ةريزج ىلع اورثع مهنا لاقيو هءارورب ىلا لوصولا يف نيداح تاملظلا



 ل الإ

 نام رموقلا ثيدحب ىرس دقف سلدنأ لهأ :ر 7 7 مدنعأ

 ناسنا زيهي اش ىلتقو ئرسأ مونيفعضتسلاونب ثيغتسي 1

 ناديعرفكلا دالب ىف م مويلاو مهنزاتم ىف اكوا اوناك سمألاب
 نازحأ كنتوهتس اور الا كلامل ميعيب دنع ماك ترأر ولو

 لوقتف :مارسأ نودبمتي اضيأ اوناكب رملا نإ « مهلئاق لودي دقو

 لزني برحلا ريسأ نال : ادحاو نيلاملا ىف رمأالا سيلف « كلسر ىلع هل

 ميدق نم سلنلا أهملع راس ةنمم هذه تناكو ءهرسأ ىذلا مح ىلع هتءيبطل

 نييرصلا لك ايه ىلع ةشوقنم برحلا ىرسأ روص ىرت دقو . نامإلا

 «لالغألاو لسالسلا مهقانعأ ىف تعْضو دقو « كنركلا ةصاخو

 مهنم ايفشق مهباقر هفيسب مطقيل رصتنملا كلما ىلا ًادحا و ادحناو اوهدقو

 ىتح « كلذب ةلفاح سرفلاو نانويلاو نامورلا خيراوتو . ممريغل اباهرإ وا
 ةوسقلا تناك ب ورح مهني تبشن اذا دحاو نيد نم ةيبهذملا قرفلا

 ءةيسكوذئرالا عم ةيب وقعيلا بورحملا رظنا :لثتل الك اهيف ةلئمتمن وكت

 ىهتنت اهلك اهدحي « ةيتناتستو ربلا عم ةيكيل وناكلاو ؛ةميشلا عم ةينسلاو

 مهفالتخال ةيسايسلا بازحلالا ىف ةوسّلا هذه ىرتو . رصتتملا ةوسقب
 :كلذك لاخلا نلف انهامأ ,اظخ نوكم دقو اباوس نوكم دق قار ف

 طظفحو « مهمئارش مارتحاو « مهئامد نح اهم طو رشب اوملس موقلا نال
 نايسأالا فلات دقو . مهتطاوم ىف مهياع ءاقب الاو ءمبك المأو مهلاومأ

 . ميحلص هياع اوضمأ مهنأ عم كلذ لك

 كلذ ريغ تيار سرفلا دالبل نيماسملا برح ىلا ىعم تعجر ولو
 نواسارب اوناكو ةبج لكنم روباسي دنجةنيدم اورصاح برعلا ناك دف
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 دو كافل عي نولزتي مهنأب ًاميط دئاقلا اهيف ىتلاةهجلا نم نيروصحملا
 ةنيدملا باوأ نم باي ىلع ناكو ديبعلا دحأ نا الول كلذ مل مني داك

 هل اوحتفف « موك المأو مهسقتأ ىف مهتيرح مهو دلبلا ميلسق ىف مهبطاخ
 نودع اواهراوت وماما رك انف مهل رشب نيكتافلا اوبلاطو بايلا

 امف نوتفاكتم نوماسملا : الئاق دبعلا نامأ رمت ىغماف هنع دّللا ىضر رم

 هنماضتل ديبعلا نم دبع ىأر رمج مرتحا دقو« مالعأ ىلع ماندأ زيجم مهني

 هنومتغب اوناك ام كلذب نوماسملا دقفو « مهعم هنوك ىف شيما ةيقب عم

 اليازبا ةكلملاو دناتيدرف كلملا امأ . ريثكءىمث وهو ةنيدلا هذه نم

 ةطانرغ لهأ عم دبع اومرتحم وادعو محل اوعري مهنأف امعموق رابكو

 مهتومسإوو ) برعلا نم رصنت نمح هيعب دالبلا ىف تيعبو

 ةبج نم اوظفاح مهنكلو « مهننل اوملكتو مهيف اوجعدنا ء ( كلسروم

 اهنومسيو « ةينايسألا فرحألاب اهويتكف ةيبرملا مهتفل ىلع ىرخأ
 ٠ ةيحنرف الا فرح الاب ةب وتكم ةريثك ب تك اهيف لازت الو ٠ ودايجلا

 نم اهفداص امل ةيبرملا ريغ ىرخأ ةغل امدحي اهيلع علطي :نسوتلاو

 ابلهأ اهيتك ةعدقلا ةيطبقلا ةمالا نأ اذه نمو ٠ فيحصتلاو فيرحتلا

 فيرحتلا نمريثك هيلع لخد دقو ةينان ويلا ف رح ألابةينامورلا ةلودلا ةدم

 . ةينان وي الو ةيرصم ال تحبصأف
 ةباتكلا دعاوق ذبن نم كارتالا انناوخال ادب ام تركذاتهو

 هفداصام مهفداصي نأ دب الو «ةينيتاللا فو رحاب ابفو رح مرييغتو ةيكرتلا
 كلذب و : ةيبرغ الو ةيقرش ال ةيكرتلا ةذللا حبصتف : ودايما نم برعلا
 . ةمظعو لالج هلك ىذلا مخ راثو ميدقلا عدج ىلع نوضَمِ
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 ًاريثك هيف ىرت ةيندتاللا تاغللا نم تناكناو نآلا نابسألا ةغلو

 ىرت ام ًاريثكو ليلق فيحصت وأ ريسي فيرحتب ةيبرعلا ظافلألا نم
 2455418 لثم فيرحتلا اذهنم ءىشل م وقلا ق ةرشقنم ةيب رعلا ءامسالا

 ذاتسالا دقع دقو . فلخ 0قاه# . نأضمر 58848041086 . راصت

 رفسلا» هتلحرب عوضوملا اذه ىف ةيمحالا ريثك باب اشاب كز دمحأ ةمالعلا
 . « رولا ىلا

 :لثم ةيبرعىجف ( لا ) فيرعتلا ةادأب ةأدتبم مدنع ةلك لك ةلججابو
 ىداولا . سرافلا . ةزاركلا . ةرانملا . دئاقلا . « هاع4اضع » ىخاقلا

 .ةيقاسلا. قيبنالا.يارحملا .« ه1 8100188 ه رايب آلا . ةضورلا. ريبكلا

 . ةيصقلا . قدنفلا . ليدنقلا . « ة[045485 د .رصقلا . ضررلا

 . لاورسلا . صيمقلا . دحسملا

 كلذ نأ الول ءامسألا هذه نم كل رثك أ نأ دوأ تنكدقلو

 ةقرعم نيبو ىنيي لاح اهب ىلهجو٠ ابلهجأ انآوموقلا ةنل ىف اليلحت ىعدتسي

 فرعي ليلد ىعم ناكممف ءاهرباغو اهرّضاح ىف دالبلا نووش نم ريثك

 ءالؤهب مهتنهم ىف ىانلا هبشأ عانه ءالدألا نكلو ء ةيسنرفلا ضعب

 كنركلا ل خدم ىعوءرصم لاتقئيتت وكلاو درعش باوبأ لع ارث نيذلا

 متن تأدب ةيرصملا ةموكحلا نأ الإ « ديمصلا لك ايه نم هريغو
 لمع تررق اهنأ ركّدأو « ةجارت اهنومسي ىتلا ةفئاطلا هذه نأشب
 ولو . تامف انحو ةيرصملا راثآلا ىلا ةيداشرالا مهتنبم ىف محل ناحتما

 قت رصف اهراثا نع ةيئونلاب ةزيثم ةسارك مضوي لف زاثآلا ناد نأ

 يتلارانآلا بتكى ثحبلا نوفرمب ال نيذثل اهؤانبأ امبعفتتي نأ نكمي
 عماد م سلدنالا ةلحر
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 ىتلا ىربكلا ةدئافلا هذه فاح ركذي لضف امل ناكل ةيبنجألا ةغللاب

 . ديفملا لبسلا لمعلا اذه ءارو نم دالبلا ىلع دوعن

 «ىنالاءاتشلا ىفكن ركلل رايز قتنكى أ ركذأ ةبسانلا هذهبو

 نيتك لوه وودي ةحرش ناكو + نانآلا ذه خمرات محل حرش ناك ىذا

 قفتاو « ! ! راالا هذه اهب تينب ىتلا رادجألا ةماخّص نم هباهعاد»

 كلت ذيمالتلا حرشد ذخاف ناوسأ ريدم ىوجدلا كب نسح دوجو
 هن ال روذعم ذاتسألا اذه نأ كلش الو .مهنسو قفتياقيقد احرشراثآلا

 ى ريبك صقن اذهو . هذيمالت ىلع نض ام كلذ نم رثك أ لمي ناكول

 « ىصق الا دحلا ىلا رومألا نم هفاتلاب اهمامتها بهذي دق ىتلا انتموكح
 !!ىرخ الات اموكملاىفهلليثمال دح ىلا اهم مفانلان ع اهريصٌت لصيو

 جي. راتلا وم رمعلل

 موق اهنكس ىلا تاني ريبلالايج تاردحنم ىلامتفلاب قراط لصو

 الا ةريزجلا تاهج لكبرملا لتحاو ( كسايلا ) سنكشابلا موس

 ناك ءافاد رهن ىلع ةينوقسغ جيلخ برق ىلامثلا اهيب رغ ىف ريع مو

 لولف هيلا أمل ءاحئودافوك هوم نايسألاو ةرخصلا هوني برعلا

 قيرذل ةلالسس نم الجر مهيلع ةرامآلل اوبختتاو ممريغو "٠ طوقلا نم

 جمدت مهتم قب نمو . قراط عم هيرح ىف مهكولم رخآ قب جرد د توعر طولا ةلود تهتنا 60 ْ
 ق مهم ريتك جمدنا اك« دالبلا لامك ىف ةنابسالا رصانعلا نم قب نم ممريغو سنكشبلا ىف

 كلذ نمو . ةيوم"لا ةلودلا دعبام ىلا ظفللا افه نورك قر نولازيال اوتاكو . نيحتافلا داوس

 ايأ رصانلا ني مكحلالأس دقو .مه +519 ةنس تام ىذلا رييكلا للا ملاعلا كلذ ةيطوقلا نبا
 . ةيطوفلا نب دمحم لف  ؟ اندلب ةنألا ىف هير نم لبتأ نم : ىلاغلا ىلع

 راع ل



  ة؟اينه د

 نوصحلانم هيف اع نومصتمي هواهأ اكو« ويالب همسا طوقلا كولم رخآ

 مهتايحو مدوجو نع أعافد اهيف نوتيمتسيو « ةيميبطلا لقاعملاو

 نأو « نييلصألا اهماكس نم ةريزجلا رهطي نأ قراط ىأر ناكو

 نمأ ىف اونوكي ىتح « نيماسملا دب ىف اهميجج تانيريبلا لابج نوكت

 ميئارجلاب ءىش هبشأ ىهو ءدالبلا سأر نكست تناك ىلا ةلقلا هذه نم

 نكل و. اهلمحت مسجلا هوني ىتلا ةجردلا ىلا ترثك تامأ نأ ىلا ةراضلا

 ةركفلا هذه ذيفنت نيبو هنيب لاح ريصن نب ىمر .«عم قرشلاولا هزاوج

 ةعاطلا برعلل نورهظي مراوغأ ىف نيعاج موقلا قب و. ةقاثلا ةديدسلا

 ءارو امف ةجي ' رفلا تاروع ىلا مهمودشرب دقو « نيصلخم ريغ صالخالاو

 ةحرفالاءافد نكلو برعلا ىف ةيممال« مييلعمهتودعاسي لب (تانيريبلا )

 امو.بوتملا ةهجنم هنع برعلا ن ومفدي اوناك اك« لامشلا « نم مهنايكنع

 اوءاقأو نويل اهومس ةلود رمل اووك حش ويحلاو بع مهتمايسوف مهنأش اذه لاز

 تضخم ىتح قرشاابونملاىلا دمت اهفارطأ تذخأ م مرنم اكلماهيلع

 ىلا هرمأ لآ مث« مهنم ريمأ هرييدتي ماق ةلاتشق هومس ديدج دولوم نع .

 هعم رهظيال ءطبب قرشلا ىلا دع : مهكالمأ ترمتساو . عله رام:نأ

 دوجوب رعألا ىعتتا من ءايرافان اهومس ةثلاث ةكلمم ترهظ ىتح « ثرطخ

 كلاملا هذه تناكو . نوغارأ اهومسدالللل ق ةرشلا لامثلا ىف ةعار ةكلمم

 اوناكتف : رشابم ريغ وأ رشابم قيرطن برعلا برحلا ماودلا ىلع لمعت

 سثاسدلا نوسدي اوذخأ« ءابب محلل بقال ىتلا مهتوق برعلان م اوسنآ اذا

 بدتق : مهني ةعيقولل نولاتحيو ءةنكمم ةليسولكب فارطألا ةالو نيب

 نأب عرمأ ىهتنيو مهكح رئاود ف فالملا رهظيو مهمولق ىف ءاضغبلا
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 ةماعلا ةرامإلا رطضن كلانهو هفات ببسلر خآلا ىلع هب رح ليبق لك نشي

 روثت دق ءانث الا هذهرفو . اهفيسب ةيغابلا ةئفلا عدرل امهنيب لخدتلا ىلا
 نوكي دقو « امهدب لصفالر خا اشيج ةرامالاريستف « ةعبار دض ةئلام ةئف

 شرع دضلئابقلا ىف تاروثلا ران لامشإ ىف ةدسفأا ىلماوملا هذه ريثأت
 ىف برملاب ةفيلخلا وأ ريمألا لغتشبف « اجو نوكيال دق بيسل دالبلا
 ىو . ىرخأ ةهج ف تِحِجُأت ةبج نم راتلا دخأ اذا يح هدالب لخاد
 « هفمض مداقتعال هيلع مهتاراغ نشل نوينابسأالا ضبني دق ةلاحلا هذه

 مويلع تناكناو ء ب ونجلاىلا مهكح ةرئادف اوداز مهل ةبلغلا تناكناف

 هيلع نسحي امب ةبوتلاو فسألا تارابعب ريمألا ىلا نوفلزتي اوذخأ

 هتلغش ىتلا هدالب نوئش ىف رظنلل غرفت, ىتح « ملسلل هليضفتل هتوكس
 .نرقلا فصتنم نم نيماسملا لاح اذه ناك دقلو . بورالا ةرثك اهنع

 الو برح ىف للب مهل أدهي مل: سماخلان رقلا فصتنم ىلا ةرجبلل ىلا
 ناكىتااتاقو الا ىف الا ٠ نوغارأو نويلو ةلاتشق كوام لمف نم ملس ىف
 مهفعض ن مز ىف اوناك ام ًاريثك و . كاملا ىلع مهفالخت مهنيي امف مهسأب ابيق

 ةمضاو ةمات مهتيعبتت ترهظ دقو.مهئافلخو نيماسملا ءارعأال ةيزجلا نودؤي

 ءارفس هيلع دقو املو . همكح نم ىنأثلا فصنلا ىف رصأنلا نمحرلا دبعل

 ةبحلاو برقتلا ماعد ديطوتلو ةفالملاب هتئنهتل ةجنرفلاو ةناتسألا كولم

 مهمالوو هل ميتعاطب نس نايسالا هروب دقو « هنييو ميني

 < فئاوطلا كوام ىلا ةيومأالا ةلودلا تقزمت نأ ىلا كلذولع اوب و « هيلا

 كولم نومريو مهوق نم نوفعاضنو ميكلم ىف نومستي اوذخأف

 هىلا مهئافعض نم ةيزجلا نوذخاي اوناك دقو «ضعبب مهضمب نيماسملا



 ل اياب

 كولمذخأ مهتاطلس فض ألق . كلا تمعطقن ان

 ل لا ىلع برغلاو قرشلا نم نوفحزي نابسالا

 لآ ىتلا ةطان رغ ىلا راسحتالا ىلا برعلا اوأجلا تح ءابفارطأ ىلع دالبلا

 لاحلا اهيىعتناو .اليوط (تمزةلاتشقكوللةيزملا عفدت تناكنأ ىلا اهرمأ

 ماما اهرعأ فحءضو اهعزع تراخ نأ دعن داليلا حيئافم مييلا تاس نأب

 ا وت يور محل لوأالا نرقلا ىف تناك ىتلا ةئفلا هذه ةوق

 أاهرمي مل ثيحب ةنوفسغ حيلخ لحاسو ( تانيربلا ) فس ىف ةدرشتم

 نم اموي رسفتسيس ثاغبلا اذهنأ ملا لعرطخمن اك امو ءامقي انعز وحئافلا

 ىذلا دحلا ىلا رثكتس ةلسقلا كلتاو ءدسأتسيس سيمرلا كلذو « مايألا

 اهات تا ع مناطلس شرع راهناو « نيحاشلا ةرق همامأ تناكتسا



 د اال

 ةرمماملا ئاسرلا

 ةنواشرب ىلا ةطانرغ نم

 قرش نم ةنولشرب ىلا ةطان رف نم رفاسأ نأ ًاريثك دوأ تنك

 ندملا كلن« ةيسنلبو « ةيسرمو « ةيرملاو «ةقلام دهاشأ ىتح سلدن الا
 نأ هل فسؤي امم نكسلو . ةيمالسالا لودلا ىف ميظع نأش امل ناك ىتلا

 نيرفاسملا ةلقل صوصملاا ىلع فيصلا ىف كولسم ريغ نوكي داكي قيرطلا
 بابسأ تسيل ةددعتم عورف ىف ةريثك تارييغت ىعدتسي هنوكلو

 ةنيدمو . ديردم ىلا ةدوملا ىلا تررطضا كلذل . اهيف ةرفوتم ةحارلا
 . طوقلا ةمصاع تناكو بونجلا ىلا اهم اركم وايك نيمست دمن ىلع ةلطيلط

 ىتح ءافلخلا مسح تحن تلاز امو . مالا١ ةنس دايز نب قراط ابحتفف

 كولم نم لقتسا نميف نونلا وذ ليعامسا م١١١+ ةنساهب لقتسا

 مهتمصاع اهوامجو م40١٠ ةنس نويلاتشقلا اهيلع ىلوتسا مث . فئاوطلا

 ٠ ةيبرخلا مهتوق ناكمو

 ءايفت ادحسم تناك ىتلاايرام اتنس ةسينك اف برمعلا راثا نمو

 ريغ دقو ٠ اليجج ادجسم تناكو وتررئرت ىدايرام اتنس ةسينك مث

 نم هيف ناك ام ةسينك" ىلا هلي وحن تقو هيف نولمعي اوناك نيذذلا دوهلا
 ةرطنقلا اهيف اضن ممراثآ نمو ٠ ةيريع تاياتك ىلا ةيبرملا ةباتكلا

 ىذ نبا نوماملل ناكو ٠ « ةرطنملا » اهمسا لاري الو جاتلا رهن ىلع يتلا

 : ىرصللا دمت وبأ لوي هيفو ةماخفللاو لاما ىعتنم ىف رصقةلطيلطب نوتلا



 والو

 دروملا باطو هرداصم تبذع دقرفلا هادم نع رصقي رصق

 دقمت ةدامسلا ةيولأ هيلمف مراكم بوث هيلع حابصلا رشن
 دعسأ هتلباق ماع ردب | هل ابرأ ف فتومألا امنأكو

 دحسلا هيف باذ ناججّرد هتاعار ىف حادقألا اعأكو

 همسأ ليج رصق اهيف كلفلو ٠ زيووجئارا ةطخم ديردم ليبقو
 ةرقوملا ةسايسلا ةديرج اهتماقأ ىتلا حالفلا رادب ىتتركذ « حالفلا راد»

 دحأل رادلا هذه تناكدقو . ىضاللا مييرلا لئاوأ ىف ىرصللا ضرعللا ىف
 ٠ حالفلا كلذ هيلا اهادهأف اهزكرع اينابسأ كلم نسحتساف « نيحالفلا

 لازي ال كلما نكسب ةريدج العج ىذلا حالصالا نماهيلع لخدام عمو

 © حالقلا راد 2 مسا اهءاع قلطي

 ىلا ديردم نم عب رسلا راطقلا ماق احابص ةعساتلا ةعاسلا ىفو

 انبرق الك عرازملا هيف رثكت تناك ىوار قيرط ىف راسو « ةنواشرب
 ديردم كيب ةفاسملا فصتنم ىق ةييظع ةنيدم ىهو : ةطسق رس نم

 . ارتم وليك نيمدرأو دحاوو ةئامبرأب ديردم نع دمبتو « ةنواشربو
 ىف تلاز امو « اهرهشأو ةيب رملا ندملا رهك أ نم ةنيدملا هذه تناكو

 اهيلع ةجحئرفلا بلغت اهببقو ءم 1114 ةنسوملا حينا أدبم نم برعلا م

 اهيف اوماقأو « ةلطيلط ىلا دوه ونب اهكرقف ءاينابسأ لامش نم اوبلغت ابف
 موقلا مده 111 ةنس ىفو ٠ نييلاتشقلا دب ىف اًضِيَأ ىه تطقس نأ ىلا

 لَو ٠ ( ةيئاردتاكلا ) ةعماجلا مهتسينك هناكم اونبو ةطسقرس دجسم
 رهاظي ىذلا ةيرفعجلا رصق ريغ ةنبدلا هذه ىف برعلا رانا نم قبب
 ةبق رصقتلا اذهب لازي الو « دونجال ةنكث نآلا هتم ىناج ىفو ٠ ةئيدملا



 امها

 ةبجلا هذهب ىركسملادئاقلا نمنذأبابيلا لخديو رصقلا دجس1 تناك ةليجج

 فحتع نآلا وهو عنصلا ميدبلا ساحتلا نمليججباب رصقلا اذهل ناكدقو

 دوهنب ردتقملا هفلومي ىذلارو سلا رصقرصقلا اذهراوجي ناكو ديردم

 برآلا ةباهن تغاب امكحب 2 بهذلا ساجمو رورسلا رصق

 باطلا ةياقك ىدل تنك كفالخ ىكلم زحب مل ول

 نوصحلا اياعب ضعب اهيلع الالت ىرت قيرطلا اذه لوط ىلعو

 .بوبأ ةعاقابم“أو مركح ةدم ميلقالا اذهةامح اهيلا نكسي ناكىتلا ةيب رملا

 ةليخعا ءرازملا هتيع ىلعو « لبجلا هراسي ىلعو ًارئاس راطقلا لاز امو

 ىلا و ىت> « ةيحلا هاه ىف برعلا هلمع ىذلا ىرلا ماظنل رثأ ىه يتلا

 ٠ ءاسم ةرشاعلا ةعاسلا ةنولش 7

 نول
 اهقفنأو ةينابسأ ةئيدمطلأ ىهو سفن فلاه4؛ !مناكس ددع غلبي

 رحبلا ىلع اهزك رمل نكلو ءديردم دب ةيناثلا ةمصاعلا ىهو ابقرأو.

 قى. اداحهس + نعديرت ال اهيق ةرارحلا ةجرد دم طسوتلا شيلا

 ندملا نم دمت ال ةنول شريف ةلمخلابو ٠ ءاتشلا ىف م نع صقنت الو فيصلا

 ًادروم اهلعج امت ءابلهأ ةقرو اهرظانمو اهخانم كلذ ىف ءاوس ةينايسألا

 رخآلاو «ةراجتلل كاذو « ةهزئلل اذه :يبسانجأ فالتخا ىلع فناجألل

 ٠ لدتعلا اهوجو ةيفاصلا اهنامس تحن سفنلا نع حيورتللا

 ضمن ةقيْض ابعراوشو ةعدقلا ةئيدملا : نيمسق ىلا ةنيدللا مسقنتو

 ةمساو اهعراوشو ةديدجلا ةنيدملاو ٠ ىطوقلا ماظنلا ىلع اهتينب أو قيضلا

 ٠ ليخلا ىجتر قالا ماظنلا ىلع اهلك اهتينبأو



 - املا -

 ناكم وهو « ىنولاتكناديم ابهأ ةريثكن يدايم ةنواشرب ىفو
 قيرطل ةفلتخلا ةريثكلا عورفلا ىهتنت هيلاو ةيمومعلا ةيراجتلا ةكرملا
 بكارملا هذهو ءاباك ةنيدملاءراوش قرتخت ىتلاو ةيئابربكلا بك ارملا
 نم اهتوق دمتست ةنيدملاب ىتلا ةيئابربكسلا راون ألا كلذكو ةيئابربكلا
 ىلع -سمورت-(تالالش) لدانج هدلون ىذلا ميظملا ىثاي ربكلارايتلا

 غلبتو « ةنواشرب نم تارتم وايكح ةينامثو نيتئام دمل ىلعو ءهربأ رب
 *( تلو هقلا هناماتوع

 دقو « عون لكو فنص لك نه بعالملا ةئيدملا هذه ىف رثكتو

 ىلع لدي امم اضمن اهضمن رواحت ةرشع وحن اهم دحاو عراش ىف تددع

 عطقنتال سائلا ةكرح نأ رهظيو امظعاليم رورسلل لايم املهأْ ام نأ

 ليالافصن دمب ةثلاثلا ةعاسلا تاظقيتسا ىف أل:عبصلا ليبق ىلا ليللا ىف

 ى مثو قيررطلا ىزيرفا ىلع سانلا تدجوف ىترغ ةذفان نم ترظنو

 دحأ مو. مويلا ناك وأو . ءاشعلا دمب اير اوناك م مهناحورو مهاهذ

 طسو ىف ناك هنكلو « محلامتأ نم مهتحاد موي هنأل محل كلذ تاقل

 هرقذون اق ىلع مراهن نوحاتريو مهليل نولمعي مهن لوقا الو : عوبساالا

 ةباغ اهتدامك ةيمومعلا ةكرحلا تدجو ىتأل : نيب وي. ألا رصع ىف شوق
 ىف ةدام ربسلا ةلأسم نأ رهظنو . احابص ةمساتلا ةعاسلا ىف طاشفلا ىف

 .نمزلا نم ليلقب مهمون ىف نوفتكي ابعم موقلا حبصأ اهلك اينايسأ دالب
 ادارحس» ابا ةسنك ن آلا نوني مو. ةلي+ سانك ةنيدلا قو

 لبق همم متت نأ نكمي ال لكشب اهينايم ىف مهتأت ىف اولاغت دقو « ايلماف

 (ريلوكينفلاب) هيلا دعصيو «وبادسان» لبج ةنيدملالامث قو. ةنس نيسخ
 و - م ىلدنالا وحر



 د امم

 اذه حطس ىفو . ربونصلا نم ةليمج ةباغ نيب أرتم ٠6١ هلوط قيرط ىف
 ةيئابربك بك ارم اهنم « ىهالملا ضعبو تاوبقو نيقدنف ىرت لبجلا

 ىلا ةجرعنم قيرط ىفوجلا ىف ةيئابربكلا ةوقلا كلس ىف ةقلعم ريست
 .اهنم ةيهارو اهيوكر ىف ةبغار نيب اهمامأ سفنلا فقت لاحب لبحلا بناج

 امر ئاد رطق ةيديدحلا قيدانصلا حيجارأ نم ةحوجرأ اضيأ هيفو

 نسحأ نم ارظنم دجو اهالعأ ىلا ناسنالا دمص اذاف ًارتم نيس وحن

 لابج ىلع ىرخأ نمو طسوتملا ضي الا رحبلا ىلع ةهج نم لطي رظانملا

 . ةيفارنج ةفيحص اهنأكهلك اذه نيب ةتيدملاو « ( هينيريبلا )
 لبجلاردحنم ىف لامثجا ىف ةياغ ( كراب) هزنتم قرشلا بودجلا ىلاو

 ىفو ٠ « ليتوأ دنارج » قدنف هزنثملا اذه طسو ىفو « ةفيطل تاجردمب

 نونقلاب اندالب ماهتها مدع تركّذت انهو ٠ ىنابسأ لاثم ماقاضيأ هطسو

 تاونس نماهتسردم حتفبو اهب لاك ف سوي ريمأألا ةيانع الولو ةليملا

 ٠ رصم ىف ركذ ريوصتلاو ليثقلا ىنفل ناكامل
 ارق رفا ينلو# رجا ذا هدب ةراخر ناقل »

 هع ةنس قف نامراشوبنم اهنخأ مله ه٠ ةنسم اهيلع اولوتسا ينال رئأ

 باب دسي نأ ىل جمسن نأ ك وجرأ كلذل ٠ نابسأالا هنم اهذخأ نأ ىلا

 ٠ ًاًقيش اهتيندم ىفالو ابعوضوم ىف انمهت ال اهنأآل اهنم مالكلا
 ىلغت نأ هجارختسا ةيفيكو « قيئزلا نداعم ةنواشرب نم برقتو

 هجو ىلع دمصيو قيئزلا نم اهيلع ام ليسيف راخفلا نم ةينآ ىف هتراجح
 تناكو . اهيف عمتجي تانازخ ىلا هلصوت سيانأ ىف ابنم ريسي مئردقلا

 برقتو . مهمكح ىف ةفطنما هذه دوجونمز نداعملا هذه لغتست ب رعلا



 مسد

 . ةيكيجلب ةكرش دي ىف ىهو سائوبلا مجانم ةبجلا هذه نم

 اهل ةنولشرب قيررط نم ةيسفلب ةراز لع هلا كده كف دقو

 اوقش دمف : غلبم لكى رلا لئاسم ىف اهب برعلا ةيانع تغلب يىتلا ةبحلا ىف

 لابج نم ءاملا اهيلا اوريسو اهناجلخ اورجأو اهعرت اورفحو اهراجنأ

 نم قرشلا بونجلا ىف ةعدتسملا جولتلا رقم ىه ىتلا ( ادافوت اريس )

 قطانالىلا اهلوصوو هايملاز جمل ةريغكرطانق عرتلاىلع اونبو « سلدن الا

 ةعاررلا ةرود تناكو « نانجلا» نم ةنج ةمطنملا هذه تحيصأ ىتح « ةيلاملا

 لجتت ىتلا ةديحولا ةهجلا ناالل ىهو ؛ مهدم ىق ةئسلا ىف ةيثالث ابق

 ةمظتنلا تاعارزلا تن: اهضرأن ال اينابسإ ىف رهظم لكب برملاراثآ اهيف

 ناخدلاو رجنبلاو ةرذلاو حمقلاو ةبك افلا اهبق عرزتق ةنسلاراودأ لكى

 لاح ىف رؤي دق اهيف هترفو» ىذلا لصبلا اموصخو رضحلاو زرأألاو

 . نطقلا ةعارز اهب نوب رحت نآلا موقلاو .ةيروأ قاوسأ ىف ىرصللا لصبلا

 ا ىتلا ةيسنلب ةرايز ىلع ةينلا تدقع تناك مذ

 نوغار أكالم لوألا مج مهم اهيلع ىلوتسا ىتح « ؟؟ممةنس ىلا اهيف اوقبو

 رثآلا اهيف لازي ال نآلا ىلا ىهو « رحبلاو ربلا نم ليوطراصح دعب

 هركش نأ نكي الو نامزلا هوحعال ىذلا رثألا كلذ « بردلل ىويحلا

 دنع ىنكلو : مهورن قّتسمو مهتايح ردصم هن أل مايألا رمم ىلع نابسالا

 ىف هتناعامةدش نم ستلا ةدش ىف تنك ةنولشرب ىلا ترضح ام

 راح ةيسنلي وج نأب تممس ام دعب ةصاخو « رملا نم اينايسا بوتج

 ىذلا وهو « ةيليبشأو ةبطرق ىف هتيأر امم هترارح ىف دشأوه لب دج

 : ةيقيلج وزغل راس نيح سادن لا ريمأ طس وألا نمحرلا دبع هيف لاق



 - دانا

 أيورد بورد دعب تيقالو <بسبس نم تيطخم دق يف
 | وذي نأ ىبمحلا هنمداك ذاريجملا مومس ىهجوب قالأ

 فسألا لك فسا اناو داليلا هذه ىف توج ةفيحص تيوط كلذل
 ىلا ىلامت هللا ىنقفوي نأ ايجار « اهتدشو ةعيبطلا ةوق مامأ ىتعزع ةميزمل

 : ىوب ىف ىتافام ىدغىف كردأ ىتح نيمييرلا دحأ ىف اهيلا قدوع
 ةيسنرفلا دئارجلاو اينابسا نع ةريخأألا ىتلك تك ًانأو نآلاو

 اهيحاون نم ةلمجف ةيمفدملا لاجر نم ماسقأ نايصع رثأن م اهيفام ىلا ريش
 نيذلا طابضلا قر رثأى ع نيغلا نم مهطابض فداص ام ىلا كلذ نويسنيو
 ىتلا ةقيقحلا ءارقلل لوقأ نأ ىسفنل ممسأ ء فيرلا ىف نولازي الو ا وناك
 ماكعلالا نم ليقث ءبع تحن لازت ال ىتل داليلا كلت ىفانأو اهتمهف
 م اجلا ارييقير ىد لاشرال نوهركي اهلها ىرت تنك اذهل « ةيفرعلا
 اذه ىلا داليلارومأ هميلستل كلما نم نورمذتي اوءدب دقو . اهيف قلطملا
 . ةيرورما نالعاو ةيكلملا طاقسال نولمعي ةعاج مهنم ماقو ؛ ةيغاطلا

 دودحلا راوحت ىتلاو ةيسنرفلا زولود ناج ناس ةنيدم مزكرءاواعجو
 نايتسايس ناس ىفكلملا ىلع ضال المف اوامعو « ةينابسالا ةيلامثلا ةبب رغلا
 ىف كب رم دقو . كللا نع لزانتلا ىلع هماغرال اهب هتاهزن ىدحإ ىف
 « سرح ريغ نم اهم هزنتي هارت ام اريغك هنأ ةنيدملا هذه ىلع انمالك

 ىف هدبر عضو كلانهو . ديردم ىلإ هرفسل ممريبدتىف اوحجتي مل مرنكلو
 ىلع اهئابتنا ىلا تايقربلا ريشق ىلا ةنتفلا هذه ىلع ءاضَملل ارييفيرود دي
 . انئمطم ًاًئاه سانلل رهظي ىذلا اهدامر تحام هللا الإ معي الو « ريخ

 امم اهتدشو ةيفرعلا ماك ألا نم فرط ىلا ريشأ نأ ى لمحي انهو



 د ةركه للا

 نيبررصملا نحن اتمهم ال هنأال « ةكرملاهذه الول هب ثدحتلا ديرأ نك م

 ةينابس ألا ةطرشلا تنلعأ ىلا قحايس عوضوم نع اح

 تناكةبر ركسملاو ةيكسلملا ةطرشلا نأ كلذو : ةضحم ةيخئرات اهنأ اهنع

 « ةيسيئر ةطحم لك نم راطقلا مايق دعب ةيديدحلا ةكسلا تايرع ىف رشتنت

 نم مأ دالبلا لهأ نم ناك أ ءاوس هرورم زاوج نع رفاسم لك لأسيو

 ىتلا ةهجلا نع صخشلا نولأسي دقو . ىثنأ وأ ناك ًاركذ « بارغألا
 انأو تفداص دقو .أهيف هتماقا ةدم نعو اهيلأ هرفس ببس نعو اهدصقي

 ةلج ىلع تارم كلذ نع ىبلأس هنيمب اصخش نأ ةنولشرب ىلا قيرط ىف

 لكب ينباجأ هنكلو « كلذ ىلا هرظن تفل نأ تدرأف . ىرخأ طوطخ

 «رفأسم لك ةبجو ةقرعم فى جاو ىدؤأ أ ىنكلو كلذفرعأ معن د ءوده

 نعو قيسو نغ قلاع . رقسلا زاوج ىلع علطا نأ دعنو هر ال تنعذأف

 هتوكس نسح اع هتبجاف هب لنا ىذلا قدنملا نعو اهنق اهميقأ لا ةدللا

 هيلا بلطف سيسق ىراوجي ناكو . مالسب ىريغ ىلا فرصناو « هيلع
 مدالب ىف هاجلا ميلظع نم سوسقلل امل كلذ سيسقلا ركنتساف « هزاوج

 ةرورص ىف طباضلا ملف ةفرعملا قح هنوفرعي ةطرشلا لاجر نكلو

 باكرلادحأ هل ىربنا كل انهو «هدانع ف سيسقلا رمتساو زاوملا ةيئر

 رمل نعذأ تح صراقلا خيوتلا تارابعب هيف انكص ىذلا ناويدلا ىف

 فرصناوناويدلا اهدمن سيسقلا كرتنأ ىلع هللا اندمح و ءرغاص طباضلا

 ناك ىذلا صخشلا نأ اهدعب تفرع دقو « هلحخ نم كلذ لملو هريغ ىلا

 . ماكحلا رايك نم انعم

 ةروص نم اوققحتي نأ دمنو زاوجلا نوبلطي اوناكف قدنفلا ىفامأ



 دل ةؤمكث

 تانايبلا نم تاف ام لك ىلع هطخم رفاسملا رارقاو هقر نوذخأب هبحاص

 ةكرملا كلت بابسأ نم ىه ةيفرملا ماكحألا ةدش نأ فرمن انه نمو

 اهءارو ام هللا الا لعب هل يلا

 برح ىف ةيلاوتملا متازملا نم سانلا سوفن قى ءىس رخا رثأ كانهو

 اسنرف ديعاوع عدخ ىذلا يركلا دبع ةدم اهلوأكلذف ءاوس « فيرلا

 لصو ىتلا هتماعز ةعنم نمو هدم ماتس نم لزن ىتح ةضيرعلا ةليوطلا

 هتيص قبطو « ءاسؤرلاو ءامعزلا هيلا لصو رف ىمسأ ىلا هرمأ لوأ ىف اه

 ةعزملاو نيملا لماعب ال است رف ىلا هسفت لسأف« ءامسلاو ضرأألا نيب ام

 هل اوحسف ىتلا لامآلا كلت قيقح ىف عمطلا ىل لماعت نكلو ء فضضلاو

 ةريزج ىلا ىقنلاب هرصأ ىعتن متنا ىتحع عسوأ ناطلس ىلا لوصولاب اهترئااد ىف

 ال « نيروكشم ريغ نيروبقم هترسأو وه سونايقالا رزج نم ةريعص

 ال ىنلا ديدحلا ميعزلا ةدم ىف ءاوسو ! ! مريغ نم الو نييسن رفلا نم

 مهبوأقىف مرضيو ءاران نيتلودلا ىلصي هعم تيقب ىتلا لئابقلاو وه لازي

 نابسلالا بولق ىف ىأبلا دج امب « ًارارشو رج ممم ةضوم ةناكررم

 ديددجلا ميعزلا اذه عم برحلا ىف رارمتسالاب محل سيل نأ هعم اوققحتو

 ىفرثأ اذه لكس ب د ميعزلا عم اهتفيص اووط دق اوناكنأ دعب «نادي

 « ةيعفدملا طسو ىف مهرو - روظ 3 نييب رح ريغو نيب رح سانلا

 هديبداليلا ىف ةكرحلا ةيصان ىلع ضبق ارييقير ىد نإ نولوش ا عمو

 ا رق 00 ال موشنلا

 . رومالا ريصع ملع هللاو ء روثتل تضنر ةمآلاو



 سس ةؤملال

 مب راثلاو ٌةريعلل

 اهخرات نع ةلكر كذ ةدئافلا نم ىرأ اينايسأ ضرأ كرتأ نأ لبق 1

 ةيلاحلا اينابسا ريغ ةيبرعلا اينابسا نأ اهيلع علطي نم فرعي ابلهأ ةلاحو
 : ةيونعملاو ةيداملا اهتوقو اعتيندم كلذ ىف ءاوس

 سحبلا ىلا ابروأ بونج نم دتمملا ءزجلا لاغتربلا عم ن وكت اينابسا
 اهناكلتمت اييلا اتفضَأ اذاو - امب ص ارتم وليك ومرممءاهدحو اهتحاسمو

 ايرانك رزج قو .( ربم وليك 4 اهتحاسمو ) رايليلا رزج ىف

 ( رتم وايك*ه اهتحاسمو )شك اص ىفو . ( رقم وليكا>64 اهتحاسمو )

 ابلهاددع امأ عليم رتم وليك ه رح.“ ايكالمأ عم اهتحاسم عومج ناك

 داز دقو ٠ سوفنلا نم « 14ركا/روهه5 » 15٠٠ ةنس ءاصحا ىف ءاح أكف

 ةدملاءذه ىف ةدايزلا نوكتف ةنس ٠١ ةدم ىف سفن نويلم وحن ددملا اذه

 ةدايزا ةبسنلاب ادج ةليلق ةدابز ىهو « ناكسلا نم ةئاملا ىف افصنو ةسمخ

 . ىرخألا ملا

 ىرصملا رطقلا ىف اهتدايزو اينابسا ىف سفن الا ةدايز نيب انزاو اذاو
 نمز لباقت ىتاا ةدملا هو « ١.0 ةنس ىف رطقلا اذه دادمت نأ انيأر

 ةنسف هدادعت ناوء سوفنلا نم ةوال١؟و4٠ ناك« ابي رقت اينابسا دادمت

 ةنس نيرشع ىف ةدايزلا نوكتف : سوفنلا نم ١؟والامو؟ هم ناك زو

 .ناكسلا ددع نمةئألا ىف نوثالثو ةثالثىهو ءابب رقت سفن نييالمةثالث ىه

 6 مكلافطأ مهتيانع مدع ىه اينايسا ىف ىلاهألا ةدايز مدع ةلعو

 نيح. ديع) نمز نم كلذ اورو مهنأ رهظيو ةيحصلا لئاسلاب نومتهمال

 ىف نيماسلاب اوهبشتي ال ىتح ماحتسالا مهيلع نومرحي سوسقلا ناك



 ب

 هفيظنت مدع ىف انيحالف ضمن نوكراشي مبلعلو « معئوضو ىفو ربطت
 ؟ ؟ نيدساملا نويع ةيشخ مدالوأ

 نآل «شييلل ابلط متر جه ة ةرثك ىلا ىرخأ ةبج نم ةلعلا عجرتو
 ام ةرثكل دالبلا تلق ةلوحبلل امإ مدالب َُى مح قيضن ةايحلا بابسأ

 توالو برغلاو لامثلا ىف رمنألا ةلعل وأ« ال لسالسلا نم اهيف

 ةموكسحلا ماهها مدمل اذهوةنسلا مايأ رثك أىف ههايم فت اهنم دوجولا

 مهسقتاي الازومتبيالموق ديىف اهايح راودأ لوطيف اهنأل ةماعلا لئاسملاب

 فارشالا ىدبا ىف لازي الو . برحلا لاجرو سوسقلاو فارش الا و

 ىتلا ةمساولا تاعاطقالا كانت هو « ةبصحلا ىضارأالا بلغأ سوسملاو

 ةريثكلا فاقوألا ادع اذهو . امعنم ليبق لكّلع كولملا اهب دوج ناك

 ناتاه هذخأتام ريغ كلذ لكو ءسئانكلل اهنودصرب ىلاهألا ناك ىتلا

 .ةموكملا ةور ظربت لازتال ىلا ةيربشلا تابترلا نم ناتنئاطلا

 نيعبس ىلع ديزي نآلا ايئابسإ ىف سوسقلا ددع نأ فرمت نأ كبسحو
 لاعو ىوناثو ىقادتبا م هتاقيط ميج ىف ميلعتلا مهيديأ ىف تأو انا

 . اهاصقأ ىلا اهاصقأ نم دالبلا ىف لماشلا ذوفنلا ممل حبصأ اذهلو

 هك.بلاب ةنوكسم تناك اهنأ اينابسا سعأ نم خعراتلا هفرميام لوأو
 .نيذلا نيب ديب. الاب مث ( تانيرعلا ) لابج ىلإ اوثجتلي نأ لبق لادنفلا وأ
 . بونجلا نم اومدق

 .دالبلاهذه نويقينيفلالتحا حيسملا لبق سماملا نرقلا رخاوأ ىفو

 رحبلا ىلع ىتا رونثلا اوأشنأو نويسيدورلاو نوينانويلا مدمل نم أ مْ

 .نولدابتي مل ةيراحت دعاوق تناك امم « ايهريغوةقلامو سداق لثم ضيب الا



 مو

 اهنوجرختسي ىلاعألا ناكىتل نداعملا قرشلا عئاضيب دالبلا لحأ عم اهبق
 .هفصنلا لالتحاب نويجاطرقلا ادب مق ؟"2 ةنس ىو . اهضارا نم

 «قرشلا لحاسلا لام ىف ةنواشرب ةنيدم اونب مث ءاينايسا نم ىنونجلا

 « اهاني ىتلا عمهعد جيافلا دئاقلا مسداب «ةقرب ةيدماهنومسي اوتاكو

 ةنيدم لابين | رصاح . مق ؟05 ةنس ىقو . ةنجاطرق ةعلق اهبونج ىف أونبو
 . ةيناثلا ةيقينويلا بورملا ىلإ كلذ رجو « تنوجاس

 ةنيدم اهنف اونبو اينايسا تامورلا ازغ . ماق 7١4 ةنس فو

 هغلو:ا ىلوتسا اهيفو م5 ةنس ىلإ مكمل ةعبات تلاز امو « ةيليهشا

 طوقلا قبو . اينابساب ىطوق كل لوأ وهو . ةنواشرب ىلع طوقلا كلم

 لادنفلا اومزاأ دقو نامورلل نيمبات ًاناحأو نيلقتسم ةراث دالبلا هذه

 .تانبريبلا لابج ىلإ اورسحتي نأ ( سلدنأ وأ سولادناف ةلكت نأ مهنمو)

 . نآلا ىلإ اهب نولازب الو

 نأ ىلإ كيروأ ميكلم ةدم ةمظملا نم طوقلا < لصو دقو

 ىف اينابسا ةينارصنلا تلخدو . اأنرفب راوللا رم ىلإ هتاحوتف تلصو

 انام كلا كح نأ ىلإ ريفملا لاوحأ تب رطضا هتاقو دعلو . هندم

 دراكيرر هدلو هدمل ىلوتساو « هل ةمصاع ةلطيلط لمحو م 064 ةنمس ليج

 «ىيلوثكلا بهذلا قنتعاو «سوسقلل هتكلم باوبأ حتفف « 025 ةنس
 اهنم نولتحي تولازي ال اوناك ىتلا دالبلا نع مالجأو نامورلا براحو

 هفقو . ةيساقةلماعم مبلماعو اينابسا نم دوهيلا درط مث . قرشلا لحاسلا

 .قوءدالبلا ىلع اكلم (قيرذل هيمست ب رعلاو ) كييردور بختنا ١ وةنس
 م. م ىلدنالا ةحر
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 اودشرأ نيذلا م نيدورطملا دوهيلا لملو . ايئابسا برعلا لخد هتدم
 . اهحتتف ةلوهس ىلإ برعلا

 نير نال هرقل رار اى انقل ىرلق تلم عدو
 ىفموكح ناكو؛ مل دالبلا ف ماعلا ناطاسلا ناك مهتدم بلاغ قو «داليلا

 ىعتنم ىف مرمأ لوأ ىف نابسألا كولم ناكو ٠ ةمظعو دج هلك هموم

 ىلع اوناك مهتكلو « نيملسملا ءارعأل ةيزجلا نومقدي اوناكو « فعضلا
 تيوقاملو١ فيمضلا حالس ىهو تاياعسلاو سئاسنلاب مهنوب راحت ماودلا

 افالخمبنم اوسنا اك اريثك برعلا نويراحي اوناكمايأألا رمىلع مهةييصع

 مهنلب اذا ىتح . موعم مهبورح لج ىف نالذحلا مهبيصت ناكو. اقص وأ

 ثاغتسا « اينايسأ ىلعلئاحلا هشيحي نيدحوللا ناطلس دمت رصانلا فحز

 برحلا اونلعأو ةهج لك ىف ايروأ ىف ةينارصنلا م 5 نابسألا كولم

 تيعرفالاو ةعّره دعلو ةيئارصتلا شويج ميلا تعربف «ةسدقلا

 اوذخأ لب برعلا ةيزه ةصرف اوعيضي لو « مهتيزع تيوقو مهتكوش
 دنانيدرف ىلوتسام ١496 ةنس تناك اذا ىحءداليلا فارطأ ىلع نوبلغتب

 ريخ الا أحلملا تناك ىتلا ةطانر غىلع ةلاتشق ةكلم البازياو نوغارا كلم

 امل حبصأ كلذبو ءابلك اينابسأ ضرأ نم نيماسملا اودرط مت ء برعلل
 تجوزتو «ناج اهتنبا دالبلا شرع تثزوامهتوعيو . اهيف قلطملا

 كلم لوأ وهو ءاسفلا كلم لوألا ناياميسكم نبا لوألا بيليق نم

 اهدلول كلملا لا ن ونحلاب ناج تييصأ الو .جروبساه ةرسأ نم ىن ابسأ

 ٠ ناكلراش روطاربمألاب دعب ايف ىم ىنلا « لوألا لراش
 اسمنلل هماهتها هيجوتل ناكل راش نوهركي نوينابسأالا ناكدقو



 ووو د

 ىناثلا بيلف ةدم ىفو٠ اكبرمأو اسنرف دض بورحلاب مهلغشف ٠ اهدحو

 ةئطاولا دالبلاو اينامسأل اكلم ناك ىذلا ( هده ىلا ١هه> نم)

 ةيرحلا ىلع همشغب ىضق ءاكيرمأو ايلاطيا ىف هل تناكىلا كالمأألاو

 لو «دادبتسالا رهاظم لكب قيرطلا اذه ىف رهظو « ةيسايسلاو ةينيدلا

 ايصمت ىكيلوثاكلا هبهذمل ايصمتم ناكل ب « بسك هنيدل ايصمتم نكي
 ارتلكتال هيو رح تناكو ٠ ىودج الب تناتستوربلا براح دّقف : ىمعأ

 ىلع ىلوتسا ٠١6١ ةنس ىو ٠ ةقلطللا هّئازه ابتحيتن ايكرو اسنرفو

 ءوسلىداملا فعضلا ىعتنم ىف دالبلات ناك تام اذا ىتح « ةونع لافترملا

 نم درطو «ابكالمأ دقف ايئابسأ ىلع ترج ىلا هتسايس قرخو هترادا

 « ىلرع سنج نم مولصأ بدلا دوهللاو نيماسلا نم اهدالب ىف قب

 تاعاتصلا بابرأ نم ميلك« فولألا تاثم ىلع ديزي مددع ناكو

 . ةعارزلاب نيلغتشلاو

 ىهتناو شع نماثلا ترقلا لئاوأ ىلإ جروبسأاه تدب رمتساو

 ديفح ىلإ اينابسا كلب دبع نأ دمب « بقع ريغ نم ىناثلا لراش توم
 ىمسيوءأسترف كلم رشع مدارلا سول جوز تناك ىتلا هزي ريت ىرام هتخأ

 « ةنس ةرشع ىتنثا تماد اينابسإ ىلع ابرح اسفلا تنلعاف . سماحلا بيلف

 قدك لع ناكامع لزانت متءاسمنلل ايندرسو لبان نع هلزانت اهتجيقن تناكو
 قراط لبج نعو « ىاوفسلل ةيلقص نعلزانت كلذ دعو . ةثطاولا دالبلا

 . زيلكنالل ةقرويم ةريزجو
 اهبرح ىف اهبعم تكرتشاو اسنرف عم اينايسا تدقامت 4١ه ةنس فو

 ةنسلا هذه ىو . رغألا فرطلا ةمقاو ىف احلواطسأ ترسفن ءارتلكنا عم



 بس ا[ 8لال دح

 لخدتف . دنانيدرف هدبع ىلو ريبدتب جيارلا لزاش دنمدزابلا ةروث تبلت

 « ةنتفلا ةثدهت اينايسا ضرأ هشويجب لخدو سعأالا ىف لوألا نويلبان

 ارتلكشا زاعياب ىلاهأالا ماقف . اينابسا ىلع اكلم هيخأ نييعت نلعأ كاتهو

 تويلبان باحسناب تهنا ىتلا لالقتسالا برح اونلعأو اهتدعاسمو

 عيجج اينابسا ترسخ لراش ةدم ىفو . اينابسا شرع نع هيخأ لزانتبو
 ىعستو دنانيدرف هبمعوكللا نع لزانتلا ىلإ رطنماف ءاكرمأ ىف ابك المأ
 ىف نوكت ىذلا رملا بزملا هدّض ماق 18+ ةنس فو . . مئاسلا دنانيدرفب

 شوج س أر ىلع ميلوجتا قودلا هيلا تاسرأف اسنرفب خرصتساف « دالبلا

 هوا نأ دعب هرجع ةنس دن انيدرق تامو «هشرع ديبأتو ةنتفلا نيكستل

 ماقف سولراك نودلا هخأ ةنيغض نم كلذ كرف : البارا هتنبال كلملاب

 . ١م ةنس ىلإ هتراحع ةموكملا ت ::ثاو , ةروثلاب

 ىف تابارطنمالا تأدتباف « البازيا دشر نلعأ ؟م4مةنس ىو

 البابا ترفف . ١44 ةنس ىلإ اهفارطأ عيمج ىف ةروثلا تماقو دالبلا ءاحنأ

 ةموكحلل اسئر ةينطولا ةكرلا ميعز ونااريس بعشلا بختتاو ء اسفرف ىلإ

 دالبلا ىف روتسدلا ون اريس نلعأ ١م>5 ةنس هينوي لوأ ىفو ةتقوم ةساير

 ةيباينلا تاباختنالا ىف ءادتيالاب هرارق ردصأو ةرم لوأل
 لف“ سضوفلا اهدلو ىلا كلا نع البازي تلزانت ١هلال١ ةنس ىو

 اديما قودلا ىلع دالبلا جات رارح الا برح ضرعو « بعشلا هلبعي

 لاقتسا هتكلو هلبقف ء ليانومع روتكف ايلاطيا كلمل قاثلا نءالا

 . ىروبطبا محلا رارح الا نلعأ كلانهو . هدضتماقىتلا تايارطّصالل

 14174 ةنس سيمسلا 3١ ىلا 1م7© ةتس رياربق ١١ نمالا هتدم لطق لو



 -ووسد

 تناك ىتلا دالبلا ةكرح ريسق ةموكح ةماقإ اوميطتسي مل نييروبجلا نأل

 . ةماع ىطوف ىف
 رشعىناثلا سنوفلا سولج سويماكل ارتملا ناعأ ريمسيد 4 ىفو

 ىلا اينام ةيسولراكملا ةروثلا تماقق «اينايسا شرع ىلع ( البازيا نبا)

 ى تامو « حالصالا ضعبب سنوقلا ماق اهتافطنا دعلو . ١47/5 ةنس

 املف « ىلبح تناكو « يسمللا ىف نيتسرك ىرام ةكللا هتفقت « امهم ةنس

 لطع اهدم فو« رشع ثلاثلا سنوفلا اهدلو ىلع ةيصو تيقب تدلو

 «ا١هكم ةنس ةدحتملا تاءالولاو اينايسا نيب برحلا تماقو « روتسدلا

 ( نيبيليفلاو وكيروتروبو ابوك )اك.رمأى اهتارمعتسم نم يقيامتددقف اهبو

 . ايناملا ىلا نيلوراكر زج تعاب م

 ( ىلاحلا كاملا ) رشع ثلاثلا سنوفلا دشر نلعأ .١ ةنس ىفو
 ىف دالبلا لوخدل « ةيب رحو ةيلام تابارطضا طسو ىف كلل مامز ٍلستو

 نا ىفامل تب اهفنآلا ىلا اينايسا عزانب ىذلا فيرلا عم برح

 لاومألا ىرم اهفلك ىذلا ءزحلا كلذ : طيحلا ىلع ىذلا ءزملا كلذ نم

 ةيحان لك ى ةروثلا نارين كرحو اهنبييش ىنفأو امون ظهع ام ءامدلاو

 ناكل ةيفرعلا ماكح الا ءبع تحت حزرت دالبلا نأ الولو . اهئاحنأ نم

 ىذلا ارييقرود فيس نأ الولو !! ةسبيلاو ةبطرلا ىلع ىضق دق اهيل

 مهيف اع ريبكو ريغص نم سانلا باقر ىلع تلصم دالبلا ةمزأ ىلع ضبق

 مههديأ ىف دالبلا دراوم تحبصصأ نيرذلا برحلا طابض داوس نأو « كلل

 ءاضيبلا اهراد تكرت اينايسا تناكل «ءدبتسملا ميعزلا اذهر زأ نودشي

 برععم اهبورحو اهتأشوانمنمتيضرو « ديعن نمز ذنم فيرلا ريبكل



 ووو

 تاونسلا ىف ةيلاوتملا متازملا كانت اهنم اهبيصن ناكىتلاو « شك ارم
 اهاكسلو « ( مهتمالسد ) اهشويج نم كانه قب قمم وا ةريخ آلا

 نع ءانغتسالا ببسل ةروثلا نارين هن ملامشا اينابسا ىلإ مهتدوع نم ىثخم

 ءااشراؤوا ترطا تشو اذا مهيلع ةقفنلا نع 1 مرتك أ

 تعقر اذإ صخأالا ىلعو 3 ةلداع ةلوقعم دودج فتئارمضلل تءعصوو

 . ةيفرملا ماكحألا

 مويصعتل ةروثثلا مينا رج مهقو رعف تن دق نابسالا نأ لعن مدقت امم

 نم مهيق هنوثبب سوسقلا ناكى ذلا « ىنيدلا مهيصعت رثأ وه ىذلا مهمأرل

 قيطني ال ىذلا ىنبدلا بصعتلا اذه , هربظأ نيب دوهيلاو برعلا ناك
 .ةطوال ةينيد ابرح برعال مهبرح تناكك لذ . ةمكح الو لع ىلع

 تناتسنورعلل مهم رد 9 . 0 ن مدرطو دوه مهي رج كلذ بمعاو

 نع ةميعسلا ةفطاعلا هزه ءانب الا ثرو دقو . اهريغو ةئطاولا دالملا ف

 ىف اهنوئديي سوسقلا لازي الو « دادج آلا نع دافح الا اهذخأو « ءابآلا

 تحبصأ كلذبو . سرادللا ةماع ىف مهيدي نيب اهدوجول ةئشانلا حور

 عيمج ىف مهئازه ىف اًبهس نراك امم « دج مهبف ةفيمض ةينطولا ةفطاملا
 ناك نأ تقو ء اككرمأ ىف اهولان ىتلا ميك المأ عيل مدقفو ء مهبورح

 ربظي و . مدالب ةرئاد ىف تناك ىتلا تاناويحلا نيبو مهندي قرفال اهناكس
 امل كلذل : ةينطولا ال ةيصخشلا ةحلصملا لماعب ناك اهيلع مءاليتسا نأ

 ةرثك نم هنوقالب اوناك امل ءاهتيرأ الط مبهجو ىف مهنارمعتسم تماق



 هم ؤة8جه د

 نيتنجرالا دالب ىف هوكرت امم نابسالا بصعت ىلع لدأ سيلو
 اهوكلم ىتلا ةدملا ىف عيفشلا بصعتلا اذه روذب نم ةيبونجلا اكيرمأب

 اهلالقتسا دالبلا هذه أهيف تنلعا ىتلا م 18١١ ةنسىلإ 16 ةنس نم اهيف

 يف دالبلا هذه اشاب ىلع دمت ليلجلا ريمأالا ومس ةلحر ىف ءاج دقق

 : هصل أم 15؟5 ةنس وبام

 ىلع ةحايسلا لجس ىف اهنايثا زوحي ىلا ةكحضلا رومأألا نمو »
 هنا هلسرم هيف لوقي نيتنجرالا نم باتك ىنلصو دق نأ ةهاكسفلا ليبس
 ريشي ورف ىوحت فطاوع هل نأ ثيحو ىلع ءانثلاو ىحدم دئارجلا ىف ارق
 ديدشلا فسألا نم هنأل كل وثاك نوك أنآ ىملاصل ةاعارم ىلع

 نا أو فاوضلا ةمعو ىدحلا قراع نع دست لكم لغز ثوكم نأ

 ىل حصني كلذ ىلعو ميلألا باذملا تبذعو ميحجلا تلخد كالذ لبقأ |
 طارصلاو ميوقلا نيدلا كلذ ةقملا ةكلتكلا قانتعاو ةبوتلا ىلإ عارسألاب

 0 0مقتلا

 نييلاطي الك نوينابسالاو اذه ه هلوقب كلذ ريم الا بقعو

 لصح دق ىعألا اذه لثم ناك ولف مهنيدل نوب.همتم نيبلاغت روبلاو
 نيالا نم اًبصعت كلذ دعا قرشلا دالب ىف رئاس وهو ىبرغ ريمأل

 . « رفتغي الو ىحمي ال امظع انذ ناكو

 فدو رقفلا نم حببصأ ىنابسالا بمشلا نأ ىرت كاذو اذه نمو

 : بايسأ ةلبخج ناككب ةدارالا

 ميكلمو ةموخالاو فارشألا ىلع دالبلا ةورث ميزوتل -- -الوا

 . ةمهلا ةموكحلا فئاظو ىلع مهئاليتساو « ةيصحلا اهيضارأ ىلغأل
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 ةيلام رشع وهو ؛ هينج قويلم غلبت مدحو ةيونسلا سوسملا بابترمو

 :ابيرقت ةموكسملا
 ىلإ هعم رطضن اب ةلودلا تاداريا لج مهنلي ىذلا شيجلا - ايناث

 ةدش الول « ليقث نيد ءبع تحب حزرت نآلا ىهو . ريتك ةنادتسالا

 . دالبلا نايكل ةددبم ةئيسلا هراث ١ ترهظل ةيفرعلا ماكحألا

 (ىناتسبلل فراعملا ةرئاد رظنا) ةيمسر ةحنال ىف ءاج ارك اينايسا نيدو
 ةيونسلا هتدئافو ء ةيزيلكنا ةريل ( ١4غ رما ارك 04 ) 1404 ةنس ىف غلب

 نم رثك أ ىلاحلا ايي نوكيا نأ دب الوءةيزيلكنا ةريل(١٠راما رجا )

 . هتفرممل قفوأ ملام وهو «اريثك اذه

 اينايسا ةحاسم نأ عمو اهب ومصو داليلا ىف تالصاوملا ةلق  اثلاث

 نع اهيف ديزتال ةيديدملا قرطلاف « عبرم رتم وليك فلا 440 نم رثك أ

 ىناهنأ عم « ةحارلا بابسأ رفوت مدع نم اهيف ام ىلع رتم وليك فلا ٠٠

 ديزن "٠" عيرم رتم وايك فلا + ريغ اهيف رومعلا غلبي ال ىتلا رصم
 . رقم وليكف لا رشع ةعبرأ لع

 دج ةظهاي تاقفن مهتفلك ىتلا هما يرهدم ناو

 ممالستسال كلذو لمعلا ىلإ مليم مدعو ىلاهألا لسكس اسماخ
 اوحبصأ ىتح مدئاقع ىف سوسقلا اهلخدأ ىتلا ةجذاسلا راكفأألا ىلإ
 مهم تولل ىلا تئش ناو « ىلوألا ىلا مهنم ةرخآلا ىلإ سأنلا برقأ

 . ةايحلا ىلإ

 .ةرومعم ريغ ىراحقابلاو رتم وليك ف لا +8 رومعم اهنم عيرم وليك نويلم رسم ةحاسم )١(



 ها ة ع

 لصخلال كير ميلذتلا لع ىلع قفنيإم ةلقل مهيف ةيمألا عويش - اسداس
 مييفام عئشأو . ريدقت رثك ١ ىلع ةئاملا ف ٠ ىلإ مهنم نيئراعلا ددع

 انني ربع ًادوجوم لازيال) ةفيخس ةركنفل تانبلا ميلعتل مهتبراحم
 صخشلاب ىدؤت ملا ة رك مداقتعا « ( ديمصلا تاهج ىف اصوصخو
 ! ! داحلإلاو ةقدنزلا ىلا

 ءىث ابمصاوع فدجو ناو . اهمومع ىف مويلا اينابسا نأش وه اذه
 ةلخجايو « ارفلا فوج ىف ديصلا لك » ىبرعلا لثأأ هيلع قيطنا ةايحلا نم
 مهتيلقمف نيرشملا نرقلا ىف مبموسحب نوشيمه اوناك اذا نيينايسالا نأ

 . ىطسولا نورقلاب لصنتت لازت ال

 فيخس بصملو "مقدم ر رمق نم | مقام ىلع دالبلا تمادامو

 أهرققمم ة ةموكحو ؛ةروثلا راخبب ماودلا ىلع ىلْي مدو لمعال طاشن مدعو

 ىلا اهف مالسإلا بياسأ دا رم نود سانلا نم ليبقب الا ملال

 اهريصف «ةيكب رماو ةيسنرفو ةينالأو ةيزيلجما ن دم ةستج الا تاكرشلا

 . ديعس لبقتسم برعب رشي ال كلش ريغ نم

 )١( اهحضت لبق اهضرا ىلع ىهو بلافلا قمهضرأ تالغ نومي مهلا نينابسالا رقف نمغلب .
 ءارقفلا ض رأ ىف هنم رثكأ ءاينغالا ءانبأ نم نيفرتملا ضرأ ىف هنا الا كاذ نم ءىش رص« لازي الو

 عا م ىلدنالا ةلحر
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 ةدفص ! ةدسفص

 اينايسأ ىف بررعلا نم غبن نم ضعب اح“ ظء باتكلا ةيطخ م
 هجردتو ناريطلا لصأ 0 . برعلا لق اينابسأ ةيثدم ؟

 ةفسلقلاو نيدلا لاحر 4٠ :ةقالع هل ايف برعلا مالك دقن
 ةبطرق ىلا ديردم نم 45 ' مدقلا عراتلاب

 ةيطرق © ٍإ تاملطلاو رحسلا ىف ممالك :

 ةبطرقب عماجلا دجسملا اينابسأ ىف برعلا ةيندم
 نامع ىلا فحاصملا ةيسن 9 1 اينايسأ ىلا رفسلا ٠
 مالسالا ىلع نيققانملا ر طخ هم داليلا ةغل ةفرعم مدع ٠

 ةيطر# 4 دجاسملاو مل ملعتلا 5 راك ه6 ١ ةغل دوحو ةرو رضو و مدنا ريالا ةغلاا

 اهلاحو امهيضام ىف قار رعْلاو ةيطرق 6[ ا . ضع أهضعب مالا طب رب ةماع

 اينايسأ ىق برعلا سوف هدأ نايتسايس ناس ١

 اسن رغب حتنلا ىف ل غلغت ىف قفاغلا دافتنا هوأ ناريثلا عارص 0

 اسنرف ىف برعلا راسكنا هثدحأ ام عارصلا خيرات 6
 لخادلا نمحرلا يع 3“ ناريثلا عارصي نايسالا فاك 5

 يكحلا هدلوو لخادلا نب ماشه ١*5 ديردم ىلا نايتسايمم نام نم "©
 هوتبو طسو ألا ها دبع 5+ | ديردم ١«

 هلامعأو رصانلا نمحرلا ديع 5# ١ لاي روكسالا 5
 ةقالخطاروشنم 58 كللل رصق امال

 لاوم الا تويب ىف رصانلا هفلخام 5 0 ءارءألا رصق 4
 ةيدهر كلذ ىف برملا هلق ام دقت ه6 ةءيسملا لامعألاو مالا 0
 دينك نبا | مهيفءرأو تاينابسالاب برعلا جا أوز ل“
 رصانل ا نب م ىلا 4ا/ : اينابسأ ىف تاملسال نم غبت ن“ ضمن ©



 دل #ءوؤاسل

 ةحيفص ' ةدقص

 دايع نب دمتعلا ة0 فراحملا رشثنب مكَملا ةياتع >0

 ةطانرغ ىلا ةيليبشا نم هسا بتكلا عمي هتيانع 4
 ةطأن رغ ه6 ةينيطاللا ىلا ةبرعلا بتكلا ةججرت ه4

 (فلارنج )رصق ه0. 0 روأ ةيندم ىف كلذ ريثأت
 ءارخلا رصق 8 حبص همأو مكحلا نب ماشه 9

 كملاةعاق ٠٠ رماع ىبأ ني روصنملا ل٠

 عابسلا شوح ٠ ةيليبشا ىلا ةبطرق نم /#“
 جارسس ىنب ةعاف ١ ةيليشا نع

 جارمم ىنب لصأ١١٠  ةيليبشإب ةيئاردتكلا ةينكلا «ه

 نيتخالا ةعق ٠١ دناني درق ريق ١

 ناحنرلا شوح : بلولوك فوتسكر بق 0

 كولا ماح ٠١  دجاسمىلا سئاتكلا لي وحن هث دحام الاب

 لايقتسالا ةعق ٠ ٠١4 ( رازاكلا ) ةليغاب رصقلا >8

 ىرثألا رم هئدحي انو رمقلا ٠8 نركب رق
 ّس ةيلييشأ عراوش ه١ لأ

 مهيراتو رمحأالا وتب |٠١ ةيليشا دايعأ +6
 رخآ (ليدابوب) هللا دبع ىلأ ميلست لل ١94 ةنسل ةيليبشأ ضرعم مخ

 دناني دفا ةطانرغ رج الاىنب كولم ١ فئاوطلا كولم ىلا ةلودلا ماسقنا 5

 رمح الا ىنب كلله بارطضا بيس : مههادب و برعلا تايدتنم 6

 كرتلا كلم ىناثلا ديزمنيةدعاسم دليم 11 دايع ىتي ةذم ةيلييشا ىلا/

 اينايسا برعل رصم كلم ىايئياقو ش داع نب دمحم مه

 نيرع وني و رمحالا ونب ا دابع نب دضتمملا قا
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 سانلا لاوحأ فرعتي ءاملخلا ةيانع ل : لبق مهتيكسل سلدنالا برع مقوت 56

 ىقحال ءاقلخلا عوصخ 739-3 ا اطوصح

 سادن الب بر هس سو راب راب

 يلوا لاف رعأا ةذم ةعانصلا 1م! ا نايسالا

 سلدن الاب ةياءلادهاعملاو تاعماجلا ا انايسا برعلا لوخد

 سلدن الاب برعلا ةغالب ْ قاقزلا جيلخ

 ةيرحبلا مهليطاسأو ةعانصلا رود 18؟ | قراط لبج
 ١

 ةعبطملا عارتخاو نيفباتلل زئاوجلا ليي قراطو ريصن نب ىسوم ةيكن

 رعشلا قر ف بيس برعلا رعش رعش 14| نيشباتلا ةبكتي ناملس ضرم 17"

 ةع « رقلا كنع || ني ند لة سلدن الا 6

 عامسال ةيصوصخلا مهتاعامجا 5 ممواملعو مهماتكو نييسلدن الاءارعش ٠١7

 تاحشوملا 97 اقيسوملاو بايرز 1137

 لايخلا 148 | نايسالا صقر 4
 ةماعلا ىف ايلاوملا عوبش 8 ةيبرعلا بتكلا قيرحت 8

 -. ع

 بارشلال ملابعتسا ةرثذ ا ايئايساب برعلا ا 4

 0 ىلع صقرلا 167 | ةيندم ىف نيقرشتملا دحأل ةبطخ

 نايتفاا لكشب تايتفلا ليكشت اف ايئابسأ برع

 ايئامساب برعلا ةلكا قرت ببس 1487 سلدن الاي ءاقلللا باجتحا 1١

 مدركو ساو ا تلا خنوفيذالا 164 | ةيجئرفالا تادايؤلاو ةب رملا العلا 1م“

 انييسا ةرهازأو ءارعزلا ٠4
 اينايسأ ىف برعلا فعض بايسأ ٠9 سلدنالاب برعلا روصق 15
 روطبتق ديسلا 6م سلدنالا برع دنع ليثاعلا "<

 برعلانمةيبرخلاةفاقثلافعضرهفرلا |٠١ 2 ريبكلا ىداولا ىلع ةراملا ٠
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 ةطسقرسب برعلا راثآ 18٠ | كولمل هتبكن ىف نيفشات نبا ةطلغ 5

 هتولترب 16 فئاوطلا

 ى ىرلل برعلا هلبع ىذلا ماظنلا ١هعأ نومثلملاو نوطب رملا ++
 7 ةلطانرغ لس دعب 4
 ا اينايسأىف ةروثلاو ةيفرعلاماكح الا !86 | نيمل ملا دض نابسالا بصعت 6

 اهتفارغجو ايئابسأ ذه: نيءلسلاو مالسالا ةحامس د

 ايئاسأب ىلاهالا ةدايز مدع ةلع ا ْ نيملسملا عم مهمئاظفو نابسالالاظم 1+.

 لّوالا انايسأ ناكس

 اينايسأال طوقلاو نامورلا وزع اه[
 موق قو موفعص قى نايمسالا ةعص 55

 مهن ابسالا ةلءاعم ةعاظفو ذ ىتجدملا 28

 اينايسال برعلا ف 15 ا ايتايسا نم برعالل نايسالا درط ١59
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 مدالب نم برمعال نايسالا درط 19.٠ ! اينايساب برعلا نم نينانتلا ءاقيتسا
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 سريو

 روصلا نم باتكلا هيلع لمتشا اع

 ناقساس ناس ىف ناريثلا ةعراصمل ءانب

 ةبطرق دجسم باوبأ دحأ

 ةسينك ىلا هليوحم دعب سيقاونلا هيف اوعضو دقو ةبطرق دج ةرانم

 ةيبرعلا ةعانصلا ىف تايآلا ةيآ ىهو ةبطرقب عماجلا دجلا ةلبق

 ةطرق دجسمل ةعلدلا ةينفلا دوقعلاو ايانحلا نم رظنم

 عماجلا ةبطرق دج مل ىلخاد رظنم
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 ءارفسلا ةعاق

 ءارخلا روعق اهالعأ ىفو ةطانرغ ةنيدم رظانم
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 ءارفسلا ةعاق

 ءارخلا رصق دحل ىلحادلا رظنلا

 ءارقا رصفت عابسلا شوحلا رخآ رظنم

 ءارقلا رصقب عابسلا شوحل ماع رظنم

 ءازجلا رصقب محلا ةعاق رظنم

 ءارجلا ةعلق وأ ةصقتلا
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